
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231 
Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/

13-06-2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ-

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισίου κα-

νόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκλη-

ρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριό-

τητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκ-

πομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 

της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»

(Β’ 1450) όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136).
2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 και της παρ. 1ζ του 

άρθρου 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 
του ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφά-
λαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄ 70) και του άρ-
θρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), β) του άρθρου 3 του
ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου” (Α΄ 34), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101) και γ) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984
(Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988
(Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 
(Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 
(Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 10, 11, 28, 29 και 30 του 
ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
 (Α΄ 160) όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 
7 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και το άρθρο 30 με το άρθρο 
98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 

την ανάπτυξη» (Α΄ 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο 
με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και με το άρθρο 
21 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

4. Tις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του
ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.» 
(Α΄ 91).

5. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(Α΄ 209).

6. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστα-
σία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμι-
ση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

7. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

8. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 «Προστασία και 
διαχείριση των υδάτων - εναρμόνιση με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280) και του
π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των 
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» (Α΄ 54).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 21ης Απριλίου 2004» (Α΄ 190).

10. Την οδηγία 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπο-
μπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπαν-
σης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (EEL 334/17/2010).

11. Την αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση «Κατά-
ταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως 
ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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12. Την αριθμ. 48963/2012 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Προδιαγραφές περιεχομένου αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστη-
ριότητες κατηγορίας Α΄ της αριθμ. 1958/13-01-2012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011» (Β΄ 2703), 
όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. 167563/2013 υπουργική απόφαση 
«Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι-
τηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/
2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρ-
θρου 2 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω δια-
δικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδι-
κασίες αυτές θέματος» (Β΄ 964), όπως ισχύει.

14. Την αριθμ. 39626/2208/2009 κοινή υπουργική 
απόφαση «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ 
ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων 
από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2006» (Β΄ 2075).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α΄ 114).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).

18. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

19. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

20. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722), όπως τροποποι-
ήθηκε με την αριθμ. Υ72/21-09-2018 (Β’  4201) απόφαση 
και ισχύει.

21. Την αριθμ. Υ59/03-09-2018 «Ανάθεση Αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818). 

22. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).»
(Α’ 160).

23. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (Α’ 192).

24. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄ 221).

25. Την αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13-06-2013 από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισί-
ου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκλη-
ρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/
ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νο-
εμβρίου 2010» (Β’ 1450), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Η.Π.44105/1398/Ε.103/25-07-2013 απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας – Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1890), την 
αριθμ. Η.Π.34062/957/Ε103/03-08-2015 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Του-
ρισμού – Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Β’ 1793), την αριθμ. 181627/1185/
02-08-2016 απόφαση Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2494), την αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912/19-11-2018 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Β’ 5301).

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/
13-06-2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων -
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα-
θορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δρα-
στηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολο-
κληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Νοεμβρίου 2010» (Β’ 1450) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«4. Στην περίπτωση μονάδων καύσης συνολικής ονο-

μαστικής θερμικής ισχύος άνω των 1.500 MW, οι οποί-
ες έχουν αρχίσει να λειτουργούν, είτε δοκιμαστικά είτε 
εμπορικά, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 1986 και χρη-
σιμοποιούν εγχώρια στερεά καύσιμα με καθαρή θερμο-
γόνο ισχύ μικρότερη των 5.800 kJ/kg, με περιεκτικότητα 
σε υγρασία άνω του 45% κατά βάρος, με συνδυασμένη 
περιεκτικότητα υγρασίας και τέφρας άνω του 60% κατά 
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βάρος και με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου 
στην τέφρα άνω του 10% και παρέχουν στο δημόσιο 
δίκτυο τηλεθέρμανση, ο αριθμός των ωρών λειτουργίας 
που προβλέπεται στην παρ. 1 στοιχείο α) ανέρχεται σε 
32.000.».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 29, προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ειδικότερα, οι μονάδες καύσης της παραγράφου 4, 
για τις οποίες εφαρμόζεται ο κανόνας συνυπολογισμού 
του άρθρου 26, λειτουργούν κατά αποκλειστικότητα τις 
περιόδους τηλεθέρμανσης (Οκτώβριος έως Μάιος) και 
δύνανται να λειτουργούν τις περιόδους υψηλής ζήτησης, 
όπως αυτές ορίζονται στο Εγχειρίδιο Κατανομής του ΑΔ-
ΜΗΕ (20 Ιουνίου έως 25 Αυγούστου) για λόγους επάρκει-
ας ενεργειακού εφοδιασμού και μέχρι την συμπλήρωση 
των 32.000 ωρών λειτουργίας της παραγράφου 4.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ 

 Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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*02026460107190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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