
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των 
αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό το-
μέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυ-
τών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

2 Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 2787/
Γ5-167/12-3-2019 με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, 
ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών 
διενέργειας της στατιστικής Έρευνας Κόστους 
και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις και 
στις Υπηρεσίες, έγκριση χρησιμοποίησης στατι-
στικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, 
για το έτος αναφοράς 2019».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26034/695 (1)
   Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των 

αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό το-

μέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυ-

τών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’/98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 38 του 
ν.  4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλει-
ας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’/85), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση 
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συντα-
ξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασί-
ας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’/73, διορθ. 
σφαλμ. Α’/75) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’/170), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’/168), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’/181), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’/29), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

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

9. Την οικ. 22528/430/17.5.2017 απόφαση των Υπουρ-
γών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθιέρωση της υποχρε-
ωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών 
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού» (Β’/1721).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης 
απόλυσης των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα μέσω λογαριασμού 
πληρωμών

1. Οι εργοδότες καταβάλλουν τις αποδοχές των εργα-
ζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την αποζημίωση από-
λυσής τους, αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών 
των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε κατα-
βολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

2. Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης 
απόλυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθω-
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τών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανο-
μένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2
Κυρώσεις

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του 
ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2019.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η οικ. 22528/ 

430/17.5.2017 (Β’/1721) απόφαση των Υπουργών Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Οικονομικών καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης και Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 5320/Γ5-446 (2)
    Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 2787/

Γ5-167/12-3-2019 με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, 

ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών 

διενέργειας της στατιστικής Έρευνας Κόστους 

και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις και 

στις Υπηρεσίες, έγκριση χρησιμοποίησης στατι-

στικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, 

για το έτος αναφοράς 2019».

  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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του 
άρθρου 14, παρ. 1, περίπτωση ζ.

β. Του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α’/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ».

γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

δ. Του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/14.8.2015), με θέμα: 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-

χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθ-
μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 
υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός επικρατείας».

ε. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016 ) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

στ. Της ΓΠ-400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β’/28.8.2012).

ζ. Των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 
85/Α’/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλει-
ας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

η. Του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α’/
22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-
ταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 
95/Υ.Ο.Δ.Δ./25.2.2016)".

3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
2015/759.

4. Τους Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθμό 450/2003, 
1158/2005 και 453/2008.

5. Την απόφαση αριθ. έγκρισης 299/32560/1.11.2018. 
με θέμα έγκριση απασχόλησης 1300 Ιδιωτών Συνεργα-
τών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών/
ανάθεσης έργου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών 
(1/1/2019-31/8/2019).

6. Την κοινή απόφαση 8988/Α1-7935/13.11.2018 με 
θέμα ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1300 Ιδιώτες Συνερ-
γάτες.

7. Την απόφαση αρ. 2787/Γ5-167/12-3-2019 με θέμα 
« Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανο-
μή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας 
Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις 
και στις Υπηρεσίες, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι-
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 
αναφοράς 2019».

8. Την απόφαση 135/Α2-44/4.1.2019 και ΑΔΑ:6ΘΘ76ΣΙ-
ΑΣ3 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του προϋ-
πολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019 και την 
αριθ. απόφαση 652/Α2-315/18.1.2019 και ΑΔΑ:Ω4Υ46ΣΙ-
2Φ5 προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 
της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του 
προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 
2020.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται μείωση δαπάνης ύψους σαράντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εξή-
ντα οκτώ λεπτών (49.984,68 €), συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. όπου προκύψει, του προϋπολογισμού εξόδων της 
ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 0429) και κατά 
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συνέπεια η δαπάνη της έρευνας για το έτος 2019 θα ανέλθει σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα 
τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (177.693,50 €).

10. Η ανωτέρω μειωμένη δαπάνη εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της υπό στοιχείο (8) του σκεπτικού απόφασης 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με αριθ. 135/Α2-44/4.1.2019 Α/Α:15 και ΑΔΑ:6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3 για την πληρωμή της δαπά-
νης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχείο (7) του σκεπτικού Απόφαση και αντικαθιστούμε την παράγραφο 5 του διατα-
κτικού μέρους της απόφασης 2787/Γ5-167/12-3-2019 ως εξής: 

«5. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών – συνεργατών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει) που 
θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερωτημα-
τολόγιο ως εξής:

Αναλυτικά η δαπάνη για το 2019:

Έρευνα
αμοιβή τιμής

ερωτηματολογίου 
σε ευρώ (1)

πλήθος
ερωτηματολογίων 

για 1ο, 2ο, 3ο
τρίμηνο (2)

συνολική
δαπάνη σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

δαπάνη 
περιόδου 
1/4/2019-
31/8/2019

σε ευρώ (4)

δαπάνη 
περιόδου 
1/9/2019-

31/12/2019
σε ευρώ (5)

Ερωτηματολόγια
έρευνας κόστους 
τύπου Ι

15,41 10.557 162.683,37 93.446,24 69.237,13

Ερωτηματολόγια 
έρευνας κενών
θέσεων τύπου ΙΙ

12,33 1.053 12.983,49 7.003,44 5.980,05

Επιχειρήσεις
εκτός πεδίου 
έρευνας

3,08 658 2.026,64 1.349,04 677,60

Συνολική δαπάνη 
για Ιδιώτες -
Συνεργάτες κατά 
το 2019:

177.693,50 101.798,72 75.894,78

Αναλυτικά, η δαπάνη για το 2020:

Έρευνα
αμοιβή τιμής

ερωτηματολογίου σε 
ευρώ (1)

πλήθος
ερωτηματολογίων (2)

συνολική δαπάνη
σε ευρώ (1/1/2020- 

31/3/2020) (3)=(1)*(2)
Ερωτηματολόγια έρευνας 
κόστους τύπου Ι 15,41 4.493 69.237,13

Ερωτηματολόγια έρευνας κενών 
θέσεων τύπου ΙΙ 12,33 485 5.980,05

Επιχειρήσεις εκτός πεδίου 
έρευνας 3,08 220 677,6

Συνολική δαπάνη για Ιδιώτες - 
Συνεργάτες κατά το 2020: 75.894,78

2. Τροποποιούμε την υπό στοιχείο (7) του σκεπτικού απόφαση και αντικαθιστούμε την παράγραφο 6 του διατα-
κτικού μέρους της απόφασης ως εξής:

«6. Η συνολική δαπάνη μετατρέπεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πε-
νήντα λεπτά (177.693,50 €) για το έτος 2019 και σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ 
και εβδομήντα οκτώ λεπτά (75.894,78 €) για το έτος 2020 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 2787/Γ5-167/12-3-2019 ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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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 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,

*02023621806190004*
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