
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 16η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/
8-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Διαπίστωση της συνάφει-
ας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα 
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της 
Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217).

2 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών- KHAROTI MAJEED.

3 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας για το προσωπικό που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης, για το 
έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 65515/Ζ1 (1)
16η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/

8-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαπίστωση της 

συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 

αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της 

παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)

7. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

8. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής 
Ψυχολογίας» (Β’ 1152), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 89938/Ζ1/23-7-2021 (Β’ 3777) απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217).

11. Την υπό στοιχεία 57235/Ζ1/11-4-2019 εγκύκλιο 
«Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συ-
νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με 
τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την υπό στοιχεία 124202/Ζ1/4-10-2021 εγκύκλιο 
«Κοινοποίηση διατάξεων τροποποίησης κριτηρίων 
συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας» (ΑΔΑ: ΩΑΚ246ΜΤΛΗ-ΩΙ8).

13. Το υπ’ αρ. 29/09-05-2022 πρακτικό της συνεδρία-
σης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 
του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/239/58772/B1 εισήγηση της 
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑ.ΙΘ., από την οποία προκύπτει ότι από την 
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομένου 
ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με 
τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις» 
προστίθεται το ακόλουθο Π.Μ.Σ.:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
«ΠΑΪΣΙΙ ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» 

ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ

ΔΙΠΛΩΜΑ 
(ΜΑΓΚΙΣΤΡ) 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 31 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι

(2)
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών- KHAROTI MAJEED   .

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 10/20/2022 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκ-
δόθηκε την 30/05/2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», και 
αφορά λαθρεμπορία είκοσι πέντε (25) πακέτων τσιγά-
ρων και δέκα (10) συσκευασιών καπνού, που διαπιστώ-
θηκε την 03/04/2019 στη συμβολή των οδών Αχαρνών 
και Διδύμου στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/23/

04-04-2019 μηνυτήρια αναφορά του Τ.Α. Αγ. Παντελε-
ήμονα), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο ποσό 
των διακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και εξήντα τεσσά-
ρων λεπτών (239,64 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δα-
σμός τσιγάρων 12,44 €, Φ.Π.Α. τσιγάρων 22,25 €, Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης τσιγάρων 71,15 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 
41,25 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 29,90 €), Εισαγωγικός Δασμός 
καπνού 21,50 €, Φ.Π.Α. καπνού 27,30 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης καπνού 85,00 €.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ) KHAROTI (ον) MAJEED 
του MUHAMMAD RAHIM, γεν. την 15/04/1989 στο Αφγα-
νιστάν, με Α.Φ.Μ. 174752178, κάτοχο του υπ’ αρ. 572933 
ή 1033077 δελτίου αιτούντος ασύλου, πρώην κάτοικο 
Αγ. Ι. Ρέντη στην οδό Μετσόβου 21 ή Αθηνών στην οδό 
Σωζοπόλεως 12 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλα-
πλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα την παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

 Αριθμ. 161727 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας για το προσωπικό που υπηρετεί στη 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης, για το 

έτος 2022. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

3. Την περ. ββ της παρ. Α του άρθρου 8 του π.δ. 142/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας- Θράκης» (Α’ 235).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4354/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
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5. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 (Β’ 1971) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - 
Θράκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πρά-
ξεων και εγγράφων.

6. Το υπ’ αρ. 9531/26-05-2022 διαβιβαστικό αίτημα της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 
Θερμαϊκού, αναφορικά με τη συμπλήρωση - τροποποί-
ηση της απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου επι-
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην ανωτέρω διεύθυνση του φορέα, 
για το έτος 2022, σχετικά με τις αιτιολογημένες ανάγκες 
μετακίνησης των ανωτέρω για συμμετοχή σε ημερίδες, 

συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις, διεκπε-
ραιώσεις υποθέσεων για τις ανάγκες του Δήμου.

7. Το γεγονός ότι προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, συνο-
λικού ύψους 1.500,00 ευρώ στους Κ.Α: 02.20.6422 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού, οικονομικού 
έτους 2022, σύμφωνα και με την από 25/05/2022 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2022 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου Θερμαϊκού, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

*
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

1 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 άτομο * 9 ημέρες

2 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 άτομα * 6 ημέρες

3 Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2 άτομα * 3ημέρες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ     
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*02027870306220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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