
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων σε OTA α΄ βαθμού 
(Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από 
άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 
και κατανομή των θέσεων αυτών.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 8935/Β1-102/29.10.2019 
(ΦΕΚ  4065/Β΄/7.11.2019) απόφασης με θέμα: 
«Έγκριση διεξαγωγής κατά το έτος 2019 της έρευ-
νας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με πε-
ρίοδο αναφοράς την τριετία 2016-2018, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-
ρισμός αμοιβής ερωτηματολογίων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16990/306 (1)
   Καθορισμός αριθμού θέσεων σε OTA α΄ βαθμού 

(Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από 

άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 

και κατανομή των θέσεων αυτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (220/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (73/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ,/72/10871/5-04-2019 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1), με την οποία εγκρί-
θηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης ογδόντα εννέα 
(89) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 27646/12-04-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση συμπληρωμα-
τικής προκήρυξης για την πρόσληψη τακτικού προσω-
πικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ-
γασίας σε σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που πρόκειται να πληρω-
θούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις 
του ν. 2643/1998, σε έξι (6).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/1998

α)  Άτομα με ειδικές ανάγκες
(πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998)

2

β)  Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει)

1

γ)  Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ' της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998)

1

δ)  Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει)

2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/1998

1 ΞΑΝΘΗΣ Δήμος Αβδήρων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Τριτέκνων 1

2 ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Βέροιας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Πολυτέκνων 1

3 ΗΜΑΘΙΑΣ Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
ΥΕ Προσωπικό 
Καθαριότητας 
(Οδοκαθαριστών)

Τριτέκνων 1

4 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δήμος Νέας Προποντίδας
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων

Εθνικής Αντίστασης 1

5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιφερειακός Σύνδεσμος 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών

ΑμεΑ 1

6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Περιφερειακός Σύνδεσμος 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕ Περιβαντολόγων ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

I

 Αριθμ. 10270/Β1 -166 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 8935/Β1-102/29.10.2019 

(ΦΕΚ  4065/Β΄/7.11.2019) απόφασης με θέμα: 

«Έγκριση διεξαγωγής κατά το έτος 2019 της έρευ-

νας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με πε-

ρίοδο αναφοράς την τριετία 2016-2018, έγκριση 

χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-

ρισμός αμοιβής ερωτηματολογίων». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9-3-2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως τροποποιηθείς ισχύει, και ιδίως τη διάταξη του 
αρ. 14 παρ. 1ζ΄,

β. του π.δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-7-2019) «Οργανι-
σμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,

γ. του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από Διατάκτες»,

δ. της αριθ. ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

ε. της αριθ. 10187/Β2-892/2.12.2016 απόφασης, με 
θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρε-
ώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστή-
ματος» (ΦΕΚ 4083/Β΄/20.12.2016).

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του 

Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» 
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016).

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου και του συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/759.

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1608/2003/ΕΚ του ευρωπα-
ϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, σχετικά με την 
παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για 
την επιστήμη και την τεχνολογία και τον εφαρμοστικό 
αυτού κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2012 της Επιτροπής.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, για το ευρωπαϊκό 
σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της 
ευρωπαϊκής ένωσης.

6. Τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές Στα-
τιστικές, όπως εγκρίθηκε από την επιτροπή του ευρωπα-
ϊκού στατιστικού συστήματος στις 16 Νοεμβρίου 2017.

7. Το αναθεωρημένο εγχειρίδιο OSLO (ΟΟΣΑ/Eurostat 
2015), το οποίο προσδιορίζει το εναρμονισμένο πλαίσιο, 
τους ορισμούς και την ενδεδειγμένη μεθοδολογία της 
έρευνας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις.

8. Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) της 4ης Ιουνίου 2015, για την παρα-
γωγή στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία 
του ευρωπαϊκού κανονισμού 995/2012 και την κάλυψη 
των αναγκών των Εθνικών Λογαριασμών της Χώρας.

9. Τον ν.  4623/2019 (ΦΕΚ  134 Α΄) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού.
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10. Την με αριθμό 6288/1853/Α2/28.11.2017 απόφαση 
ένταξης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση Μηχανισμού 
Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλο-
ποίησης της εθνικής στρατηγικής RISS-Συλλογή και επε-
ξεργασία Δεικτών» και MIS 5008067 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020».

11. Την με αρ. πρωτ. 1703/05.12.2017 απόφαση 
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα/Αυτεπιστασία Υποέργου 5 
«Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023», που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εγκατά-
σταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING 
MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής 
RIS3-Σuλλoγή και επεξεργασία Δεικτών», με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5008067, στην οποία έχει ενταχθεί ως διακριτή 
κατηγορία προϋπολογισμού η υλοποίηση στατιστικών 
ερευνών από Εξωτερικούς Συνεργάτες - Ερευνητές (ΕΣΕ) 
του εκάστοτε ισχύοντος Μητρώου ΕΣΕ της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

12. Την απόφαση της 2018/05/20.02.2018 Συνεδρί-
ασης του Δ.Σ. του ΕΙΕ για την έγκριση της απόφασης 
Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 5 «Παραγωγή 
δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» της πράξης «Εγκα-
τάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING 
MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής 
RIS3-Σuλλoγή και επεξεργασία Δεικτών».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η δα-
πάνη για τη διενέργεια της έρευνας, η οποία θα ανέλθει 
μέχρι το ποσό των εκατόν μιας χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (101.952,60) συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει, θα καλυ-
φθεί εξολοκλήρου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του 
Υποέργου (5) «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-
2023» της Πράξης «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακο-
λούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης 
της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλoγή και επεξεργασία 
Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067) ) (Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΣΣΚ469ΗΕΠ-ΠΓΔ).

14. Την απόφαση αριθμ. 8935/Β1-102/29.10.2019 
(ΦΕΚ 4065/Β΄/7.11.2019) με θέμα: «Έγκριση διεξαγωγής 

κατά το έτος 2019 της έρευνας για την Καινοτομία στις 
επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς την τριετία 2016-
2018, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής ερωτηματολογίων», αποφα-
σίζουμε:

 Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 8935/Β1-102/29.10.2019 
(ΦΕΚ 4065/Β΄/7.11.2019) απόφαση με θέμα: «Έγκριση 
διεξαγωγής κατά το έτος 2019 της έρευνας για την Και-
νοτομία στις επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς την τρι-
ετία 2016-2018, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών 
οργάνων και καθορισμός αμοιβής ερωτηματολογίων», 
ως εξής:

- Αντικαθίσταται το θέμα της απόφασης από «Έγκρι-
ση διεξαγωγής κατά το έτος 2019 της έρευνας για την 
Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς 
την τριετία 2016-2018, έγκριση χρησιμοποίησης στα-
τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής ερωτημα-
τολογίων.», σε «Έγκριση διεξαγωγής κατά την περίοδο 
Δεκεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020 της έρευνας για 
την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με περίοδο αναφο-
ράς την τριετία 2016-2018, έγκριση χρησιμοποίησης 
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής ερω-
τηματολογίων».

- Αντικαθίσταται η παράγραφος Ι.α. από «Εγκρίνουμε 
την εκτέλεση, κατά το έτος 2019, των στατιστικών εργα-
σιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας για 
την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, με περίοδο αναφοράς 
την τριετία 2016-2018» σε «Εγκρίνουμε την εκτέλεση, 
κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 -Φεβρουαρίου 2020, 
των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διεξα-
γωγή της έρευνας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, 
με περίοδο αναφοράς την τριετία 2016-2018».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 8935/Β1-102/ 
29.10.2019 (ΦΕΚ 4065/Β΄/7.11.2019) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02044610912190004*

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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