
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο 
των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το σχολικό 
έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών κα-
θαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη δι-
άρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες 
προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχο-
λείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνι-
κών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 
(Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αμοιβής καθαρι-
στριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/63267 (1)
   Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο 

των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το σχολι-

κό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη δι-

άρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες 

προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχο-

λείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνι-

κών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του 
ν. 3577/2007 (Α΄ 130) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
36 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

2. Τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
(Α΄ 40), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του 
ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

4. Το άρθρο 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Το π.δ. 113/2010 (Α΄ 194/Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 209) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» σε συνδυασμό 
με το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες».

7. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

10. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

11. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και Κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

13. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης».

14. Την υπ’ αρ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

15. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α΄ 125), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 3748/2009 (Α΄ 29), ιδίως την περ. γ΄.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την υπ’ αρ. 64447/91/21.2.1991 (Β΄ 136) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με θέμα: «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, 
δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσό-
δων των σχολικών επιτροπών», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/228/63138/Β1/26-05-2020 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

18. Το υπ’ αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 (Β΄ 1873) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης 
έργου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπ’ αρ. Κ1/189291 (Β΄ 4406) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμά-
των και Εσωτερικών.

20. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 90).

21. Το γεγονός ότι η επαναλειτουργία των σχολείων και 
τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων 
για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
επιβάλλει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχο-
λικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προ-
γράμματος.

22. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής 
που προβλέπεται στην υπ’ αρ. Κ1/189291 (Β΄ 4406) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δηλαδή 
2.000.000,00 € για το διάστημα από 25/5/2020 έως 
30/06/2020 και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2310802055 του 
Ε.Φ. 1019-201-0000000 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Α. Την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το 

έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό 
έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως 
12/06/2020 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από 
28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας.

Β. Η παρούσα να διαβιβαστεί στις Σχολικές Επιτροπές 
των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης προς εκτέλεση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας και
Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

 Αριθμ. K1/63261 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 

(Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Καθορισμός αμοιβής καθαρι-

στριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-

δευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 «Δημι-

ουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμ-
ματος Διά βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» 
(A΄ 130), τις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου, οι οποίες 
αντικαθιστούν τις παρ. 5 και 6β του άρθρου 113 εδ. 1 
του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις» (A΄ 101), καθώς και την παρ. 1 
του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), η οποία 
αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» 
(A΄ 110).

3. Τα άρθρα 3 και 4 ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρό-
σβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 188).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. Φ.50/76/Β΄/121153/Γ1/
13.11.2002 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Προγραμμάτων Σπου-
δών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμμα-
τος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 1471) και την 
παρ. 2 της υπ’ αρ. 51700/Γ1/21.05.2002 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Πρό-
γραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» (Β΄ 679).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 ν. 849/1978 «Περί πα-
ροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της Περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232).

7. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το 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).

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

10. Την υπ’ αρ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

11. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 90).

12. Την υπ’ αρ. 2/51692/0022/04.09.2007 (Β΄ 1873) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 71394/Υ1/2019 (Β΄ 1673) 
όμοια.

13. Το γεγονός ότι η επαναλειτουργία των σχολείων και 
τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων 
για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
επιβάλλει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας σε μεγαλύ-
τερο αριθμό αιθουσών από τις ήδη προϋπολογισθείσες.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη 2.000.000 ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κα-
θώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ. 1019-201-0000000 και 
ΑΛΕ 2310802055).

15. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/228/63138/Β1/26-05-2020 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/04.09.2007 

(Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Οικονομίας και Οικονο-

μικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 71394/Υ1/2019 
(Β΄1673) όμοια, τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:

«1. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά διακόσια 
εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (276,61€) ανά 
διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το 
σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι (6) και 
θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά τριακόσια ογδόντα εννέα 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (389,87€) για κάθε επιπλέ-
ον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί 
με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με ανώτατο όριο 
τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας. Ειδικά για το 
χρονικό διάστημα από την 28η Μαΐου 2020 και έως τη 
λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, το ανώτατο όριο 
των αιθουσών διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουρ-
γεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), δύναται να 
ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24).»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02020272705200004*

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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