
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζη-
μιών από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31056 ΕΞ 2023  (1)
   Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγρο-

τικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζη-

μιών από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ιδίως το άρθρο 12Α.
2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 

Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

11. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

12. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

14. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

15. Την υπό στοιχεία 46006/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/ 
03.02.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 
σε περιοχές του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(Β’ 913).

16. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 
(Α’ 66)» (Β’ 2670).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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17. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 
14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δα-
σοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 327/21-12-2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 11, 13 και 37 αυτού.

19. Την υπ’ αρ. 135/28.11.2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων.

20. Την από 13.12.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

21. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν 
σε περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 
4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Φωκίδας, από τις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές 
και εκτεταμένες ζημιές.

22. Την υπό στοιχεία 10883 ΕΞ 2023/23.01.2023 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

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

Άρθρο μόνο 
Οριοθέτηση περιοχών

Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του 
ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθη-
καν από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022, στις οποί-
ες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές 
και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία 
46006/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε/Α325/03.02.2023 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 913):

- Δημοτική Κοινότητα Αμφίσσης της Δημοτικής Ενό-
τητας Αμφίσσης του Δήμου Δελφών και

- Δημοτική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής Ενότη-
τας Δελφών του Δήμου Δελφών

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

    Αριθμ. 230/60784 (2)
Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010, 

«Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 
δραστηριότητας» (Α’ 160),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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 (Α’ 133),

γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133),

ε) του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτού,

στ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

ζ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ι) του ν. 1790/1988 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων κ.λπ.» (Α’ 134),

ια) της υπ’ αρ. 6309/09.09.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο 
(Β’ 4190),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιγ) της υπ’ αρ. 4760/23.06.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 483) κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται 
Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο 
Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα.

2. Τα άρθρα 209 και 210 του ν. 4820/2021 «Οργανικός 
Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’ 130).

3. Την υπ’ αρ. 27/07.04.2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

4. Το υπ’ αρ. 8550/17.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.
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5. Την υπ’ αρ. 157502/27.07.2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 1668).

6. Την υπ’ αρ. 127/27401/27.01.2023 εισήγηση του προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις βάσει 
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού 5.703.051 €, 
η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγρα-
φεί στον Κ.Λ. 67 του προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έτους 2023, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέρ-

γειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.02.2021 
έως και την 20η.04.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιό-
δους ισχύουν τα εξής:

Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμά-
χιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμε-
νης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημι-
ώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 
του ν. 3877/2010 (Α’  160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 
της υπ’ αρ. 157502/27.07.2011 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β’ 1668).

Άρθρο 2
Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για τους 

συνεχόμενους παγετούς που σημειώθηκαν την περίοδο 
από την 15η.02.2021 έως και την 20ή.04.2021, υπολογίζε-
ται ποσό αποζημίωσης σε κάθε δικαιούχο παραγωγό μέχρι 
του ορίου του τριπλάσιου ποσού των εβδομήντα χιλιάδων 
(70.000) ευρώ, που δύναται να καταβληθεί για αποζημι-
ώσεις από ασφαλιστικά καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια.

Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν απο-

κλειστικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές 
καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» στις Περι-
φέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών 
Ενοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Αγροτικής
Οικονομικών  Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   
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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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