
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομά-
δας εργασίας για την παρακολούθηση και το συ-
ντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για 
την αντιμετώπιση ζημιών από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020, στην Περιφέρεια 
Κρήτης.

2 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-
σεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 
παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 143434 ΕΞ 2020 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομά-

δας εργασίας για την παρακολούθηση και το συ-

ντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για 

την αντιμετώπιση ζημιών από τα έντονα καιρι-

κά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020, στην Περι-

φέρεια Κρήτης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 76 του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 184),

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

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ. δ’ της παρ. 6 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 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 όργα-
να» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία 82564ΕΞ2019/23-7-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών, στον Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου» 
(ΥΟΔΔ 537).

3. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του 
ν. 2459/1997»(Β’ 1207).

4. Την υπ’ αρ. 121619/26.10.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός 
μελών Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση 
και το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για 
την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές 
καταστροφές» (ΑΔΑ 6Α68Η-ΛΣΓ).

5. Τα από 1-12-2020 και 27-11-2020 ηλεκτρονικά μη-
νύματα από την Περιφέρεια Κρήτης.

6. Την ανάγκη παρακολούθησης και συντονισμού των 
επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζη-
μιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές σε κάθε 
Περιφερειακή ενότητα που έχει πληγεί.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Γενι-
κή Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, ομάδες εργασίας 
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για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορη-
γήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020, ανά 
περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.

Β. Συγκροτούμε τις ανωτέρω ομάδες και ορίζουμε τα 
μέλη τους ως εξής:

α) Ομάδα εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως πρόεδρο.

ii. Νικόλαο Συριγωνάκη του Κωνσταντίνου, Αντιπερι-
φερειάρχη της Περιφέρειας Κρήτης.

iii. Μαρία Μαραζάκη του Ιωάννη, Γεωπόνο του Υποκα-
ταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, προϊσταμένη του γραφεί-
ου Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

β) Ομάδα εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως πρόεδρο.

ii. Νικόλαο Καλογερή του Ιωάννη, Αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφέρειας Κρήτης.

iii. Γεώργιο Νοδαράκη του Μιχαήλ, Γεωπόνο του Υπο-
καταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, προϊστάμενος του 
γραφείου Φυτικού Τομέα Χανίων.

γ) Ομάδα εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως πρόεδρο.

ii. Μαρία Λιονή του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφέρειας Κρήτης.

iii. Αικατερίνη Βασιλάκη του Ιωάννη, Γεωπόνο του 
Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, προϊσταμένη του 
γραφείου Φυτικού Τομέα Ρεθύμνης.

δ) Ομάδα εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, ως πρόεδρο.

ii. Ιωάννη Γουλιδάκη του Κυριάκου, Αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφέρειας Κρήτης.

iii. Ιωάννη Βλαχάκη του Ελευθερίου, Γεωπόνο του Υπο-
καταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, προϊστάμενος του γρα-
φείου Φυτικού Τομέα Λασιθίου.

Τον Πρόεδρο των ομάδων εργασίας, σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Πρόεδρος της 
Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και 
το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για 
την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές 
καταστροφές.

Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται εκ περιτροπής 
από μέλη των ομάδων εργασίας τα οποία ορίζονται από 
τον πρόεδρο.

Γ. Έργο των ομάδων εργασίας είναι η εποπτεία, η πα-
ρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών και των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τις επιχορηγήσεις επιχει-
ρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 

ν. 2459/1997, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με στόχο 
την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων που σχετί-
ζονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια 
Κρήτης κατά το μήνα Νοέμβριο 2020. Ειδικότερα, έργο 
των ομάδων εργασίας είναι η διασφάλιση (α) της μετά-
βασης τυχόν αιτημάτων που υποβάλλονται τόσο στον 
ΕΛΓΑ, όσο και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης προς τις αρμόδιες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
επιτροπές της Περιφέρειας, (β) της ενοποίησης όλων των 
δηλώσεων που έχουν συγκεντρωθεί ή και πρόκειται να 
κατατεθούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ώστε 
να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αστοχίες κατά την κα-
ταγραφή και (γ) της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, 
στοιχεία και εκτιμήσεις που σχετίζονται με την αγροτική 
οικονομία και δύναται να διευκολύνουν την εκτιμητική 
διαδικασία.

Δ. Οι ομάδες εργασίας ενημερώνουν για την πορεία 
των εργασιών τους τη Συντονιστική Επιτροπή για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορη-
γήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών 
από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές της υπ’ αρ. 
121619/26.10.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών.

Ε. Οι ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν μέσω τηλεδι-
άσκεψης ή σε άλλο χώρο όπου στεγάζονται υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών ή της Περιφέρειας Κρήτης, 
η δε διάρκειά τους ορίζεται έως 30 Απριλίου 2021. Οι συ-
νεδριάσεις των ομάδων εργασίας πραγματοποιούνται 
εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Α. 1276 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-

σεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 

παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρί-

ου 2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), 

όπως ισχύει, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του που δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προθε-
σμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές δια-
τάξεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις.
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2. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.

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

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121). 

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει, 
την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294/ΕΞ 
2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παί-
γνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 
(Α’ 266), όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών στο πλαίσιο των περιορι-
στικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2021 η 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονο-
μιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός 
του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δε-
κεμβρίου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων 
μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προ-
θεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν 
έχει υποβληθεί αυτή.

Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονο-
μιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από 
την 27η Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτη-
σης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης 
ή ετήσιας προθεσμίας κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02056352112200004*

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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