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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 61408 (1)
Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της 

βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκει-

ας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνι-

ες αγορές. Τροποποίηση της 21049/25-02-2022 

(Β’ 981) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονι-

σμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση 
πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώ-
σεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως την παρ. 6 του 
άρθρου 67 που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκ-
δοση της παρούσας.

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113).

γ. Του άρθρου 90 Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

δ. Tου π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

ε. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 21049/25-02-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Όροι και προϋποθέσεις 
έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης 
ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βρα-
χυχρόνιες αγορές» (Β’ 981).

3. Την υπ’ αρ. 20123/24-02-2022 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) την τροποποίηση των υποπερ. αζ’ και αη’ της περ. α’, 
καθώς και της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, β) την 
κατάργηση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1, γ) την 
τροποποίηση των υποπερ. αστ’ και αη’ της περ. α’, καθώς 
και της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 1, δ) την κατάργηση 
της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, ε) την προσθήκη 
παρ. 4 στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 21049/25-02-2022 από-
φασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Όροι 
και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης 
δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή 
πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές» (Β’ 981) και η από-
φαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την 
έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις 
βραχυχρόνιες αγορές

1. Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις 
βραχυχρόνιες αγορές τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν 
στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του ν. 4849/2021 τα 
ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, 
αβ) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,
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αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αι-
τούντος,

αδ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 
και ο ασφαλιστικός φορέας του αιτούντος,

αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότη-
ση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αστ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχε-
τικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα 
πωλούμενα είδη,

αζ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος 
(ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος), 

αη) δήλωση ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή,
β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει 

άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται 
από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) 
του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,

γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια 
φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και 
συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής 
από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια φορολογική αρχή,

δ) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και 
Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε 
ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτη-
του ή άλλου οχήματος),

ε) (καταργείται),
στ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό 

στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ.
2. Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις 

βραχυχρόνιες αγορές τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν 
στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του ν. 4849/2021 τα 
ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προ-
σώπου στην οποία περιλαμβάνονται: 

αα) Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επω-
νυμία του νομικού προσώπου,

αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,
αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νο-

μικού προσώπου,
αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπο-

νται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότη-
ση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετι-
κός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα 
πωλούμενα είδη,

αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήμα-
τος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος), 

αη) δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου 

καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο 
αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο 
Γ.Ε.ΜΗ.),

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομι-
κό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, 

που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή 
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του 
ν. 4849/2021,

δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμό-
δια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης 
και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής 
από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια φορολογική αρχή,

ε) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και 
Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε 
ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτη-
του ή άλλου οχήματος),

στ) (καταργείται),
ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως 

πωλητής:
ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,
ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

και ο ασφαλιστικός του φορέας του,
ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την  υπό 

στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.
3. Ειδικά για τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποί-

ησης ετήσιας διάρκειας σε αγορά ρακοσυλλεκτών, υπο-
βάλλονται στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 41 
του ν. 4849/2021 υποβάλλονται τα στοιχεία και τα δικαι-
ολογητικά των περ. α’ εως ζ’ της παρ. 1 ή των περ. α’ έως 
ζ’ της παρ. 2 κατά περίπτωση.

4. Η αίτηση της περ. α’ των παρ. 1 και 2 υπέχει τη θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και, συνε-
πώς, δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδει-
κνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και εφαρ-
μόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Για τα 
δικαιολογητικά των περ. β’ έως και ζ’ της παρ. 1 και των 
περ. β’ έως ζ’ της παρ. 2 εφαρμόζεται το άρθρο 11 του 
ν. 2690/1999 (Α’ 45).

Άρθρο 2
Στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης

1. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 
στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει την ονομασία: «ΒΕ-
ΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ 
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης 
και λήξης ισχύος αυτής,

β) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό 
πρόσωπο, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας δι-
αμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και 
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη 
διεύθυνση κατοικίας του πωλητή και ββ) για νομικό 
πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή 
(τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον 
ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας), καθώς και την επωνυμία, 
την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του 
νομικού προσώπου.
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γ) τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυ-
σικό πρόσωπο,

δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,
ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,
ζ) στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρό-

σληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της 
ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κα-
τοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή 
αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας εκκινεί από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

    (2) 
  Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον ALI (επ.) ASIF (ον.) του Ashraf. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 713/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-
θηκε στις 12.4.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 

του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 155 του ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας”, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 317/17/2022, 
από 16.6.2022, πράξη της ιδίας Προϊσταμένης, και αφορά 
λαθρεμπορία εβδομήντα τριών (73) πακέτων τσιγάρων, 
διαφόρων μαρκών, που διαπιστώθηκε στις 27.6.2015 
στην Αθήνα Ν. Αττικής (σχετ. η υπ’  αρ. 3008/14/21/ 
28-6-2015 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας 
Αγίου Παντελεήμονα), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίσθηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δεκαο-
κτώ λεπτών (267,18 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 33,72 €, 
Φ.Π.Α. 54,60 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 178,85 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 120,45 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 58,40 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ALI (επ.) ASIF (ον.) του 
Ashraf και της Balkis, γεν. την 1η.1.1989 ή 5η.10.1995 στο 
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Νίκαιας Ν. Αττικής, οδός Γρίβα 
αριθ. 10, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπρα-
ξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 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 στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   
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*02031322006220004*

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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