
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1058 
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού 

ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος 

που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθω-

ση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός 

Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/ 2020 (Α΄ 104), 

όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή τους με τις διατά-
ξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242).

2. Την παρ. 9 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως η 
πρώτη προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4753/2020 (A’ 227).

3. Τα άρθρα 39, 43Α, 67 και 72 του ν. 4172/2013 
(Α΄ 167).

4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. « Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

16. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύστα-
ση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) 
και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.

18. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία και προϋ-
ποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείω-
σης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για 
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μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ' επιταγή 
του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 37).

19. Την υπό στοιχεία Α.1251/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώ-
ματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β΄ 5204), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1047/2021 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 898) και ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία Α.1274/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώ-
ματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 5577), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1048./2021 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 898) και ισχύει.

21. Την υπό στοιχεία Α.1025/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 
40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουά-
ριο και Φεβρουάριο 2021» (Β΄ 538).

22. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμο-
γής των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των 
εκμισθωτών/δικαιούχων εκμετάλλευσης περιπτέρου ή 
κυλικείου, από τη μη είσπραξη ανταλλάγματος/μισθώ-
ματος από την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης 
του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικεί-
ου κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

23. Την από 11.3.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

24. Την υπό στοιχεία οικ. 2/583/ΔΠΓΚ/08.01.2021 εισή-
γηση του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμ-
φωνα με την οποία, η παρούσα απόφαση προκαλεί δα-
πάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν 
είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς 
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, και θα καλυφθεί 
με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πι-
στώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κο-
ρωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες» προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές 
μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νο-
μική προσωπικότητα» από τον οποίο θα διενεργηθεί η 
πληρωμή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη 
διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής πο-
σού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος/
μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις ισχύουσες δια-
τάξεις που αφορούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν/παρα-

χωρούν κατόπιν συμβάσεως το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
περιπτέρου ή κυλικείου.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Το φυσικό πρόσωπο που εκμισθώνει/ 
παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο, τον εκμεταλλευτή α) το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ή β) το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης κυλικείου.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι 
λογίζονται οι κληρονόμοι αυτού με τις υποχρεώσεις, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή νομική οντότητα που αποκτά κατόπιν συμβάσεως με 
τον δικαιούχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου 
ή κυλικείου έναντι ανταλλάγματος/μισθώματος.

3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ/ΜΙΣΘΩΜΑ: Το ποσό που λαμβάνει 
ο δικαιούχος σε μηνιαία βάση και κατόπιν συμβάσεως 
με τον εκμεταλλευτή για την εκμίσθωση/ παραχώρηση 
της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέ-
ρου-κυλικείου.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»
και της «Δήλωσης Covid»

1. Ο δικαιούχος είσπραξης ποσού ίσου με το ήμισυ της 
μείωσης του ανταλλάγματος/μισθώματος, που λαμβάνει 
για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαι-
ώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, προκει-
μένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπο-
νται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει κατ΄ εξαίρεση 
και μόνο για την εφαρμογή της παρούσας, αρχική «Δή-
λωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» και στη συνέχεια «Δήλωση Covid», για την 
μεταβολή του ποσού του ανταλλάγματος/ μισθώματος 
για την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαι-
ώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
(Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

2. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου-
σίας» οι δικαιούχοι καταχωρούν, ανά πεδίο, τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται 
τα στοιχεία του δικαιούχου, που από τον μήνα Νοέμβριο 
και εφεξής εισπράττει μειωμένο αντάλλαγμα/μίσθωμα 
κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται 
τα στοιχεία του εκμεταλλευτή.

γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μί-
σθωσης» επιλέγεται η «Παραχώρηση χρήσης δικαιώ-
ματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» ή η « Παραχώρηση 
χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου», κατά 
περίπτωση και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία 
της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου 
και εκμεταλλευτή.
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δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται 
τα στοιχεία του περίπτερου ή του κυλικείου, βάσει των 
στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση μεταξύ του 
δικαιούχου και του εκμεταλλευτή.

ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώ-
νεται το ποσό του μηνιαίου ανταλλάγματος/μισθώματος.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης 
Covid», οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέγουν το πεδίο «Χρή-
ση μίσθιου - Επαγγελματική στέγη».

4. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει 
τη φύση και το περιεχόμενο της εν ισχύ σύμβασης/συμ-
φωνίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό 
του εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη 
φορολογική νομοθεσία.

5. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσω-
πο έχει αποβιώσει, για την είσπραξη του ως άνω ποσού 
από κληρονόμους του δικαιούχου, τυγχάνουν ανάλογης 
εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 
Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού 
στους δικαιούχους

Για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού 
στους δικαιούχους καθώς και για τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό 
στοιχεία Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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