
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    1060 
Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστα-

τικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.  2960/2001 (Α’ 265), 

όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι 

εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - 

κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του 

ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσι-

ών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
β) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως ισχύει, μετά την αντικατάστα-
σή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του 
ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 
(Α’ 74) αντίστοιχα.

γ) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»(Α’ 251).

δ) Του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

ε) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
(Α’ 265).

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

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121), όπως διορθώθηκε (Α’ 126).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και 
κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», 
(Β’ 2470).

7. Την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρε-
σιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες 
ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης 
στοιχείων» (Β’ 551).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλ-
λου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση 
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» 
(Β’ 3603), όπως ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/2018 απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισης- ρύθ-
μισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των 
αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που 
λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις 
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές 
υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατή-
ρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του 
καυσίμου» (Β’ 4861).

10. Την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές προδια-
γραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφη-
σης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό 
σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 317).

11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/2018 απόφαση της 
Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομένων των 
παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., 
που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε 
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε 
προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερί-
ου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5259).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/2018 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων 
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης 
ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των πα-
ραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδια-
γραφών» (Β’ 5562).

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως 
το άρθρο 41.

15. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του εδαφ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

16. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομέ-
νων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊό-
ντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), 
όπως ισχύει, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ. που είναι εγκατεστη-
μένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων- κατόχων αδειών 
των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε 
με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση, για την παρακολούθηση των συναλλαγών 
που διενεργούνται από τις υπόψη οντότητες.

17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, τα δεδομένα που 
διαβιβάζονται, την διαδικασία, τον χρόνο διαβίβασης και 
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των οριζο-
μένων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013.

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής - 
Δεδομένα που διαβιβάζονται

1. Ως υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή της πα-
ρούσας, νοούνται οι οντότητες- κάτοχοι αδειών, που 
ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του 
ν. 3054/2002 (Α’ 230). Ειδικότερα:

α) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών διύλισης, οι οποίες 
πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας, προμηθευτικούς 
συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυ-
σίμων και υγραερίου κίνησης, σε μεγάλους τελικούς κα-
ταναλωτές (π.χ. ΔΕΗ) και στις ένοπλες δυνάμεις.

β) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιο-
ειδών, οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας ή 
λιανικής εμπορίας, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή 
σε τελικούς καταναλωτές υπό προϋποθέσεις.

γ) Οι οντότητες - πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, κά-
τοχοι αδειών λιανικής εμπορίας (που εκδίδονται από το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), καθώς επίσης 
και οι οντότητες κάτοχοι άδειας πώλησης υγραερίων, 
κάτοχοι άδειας διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, κάτο-
χοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίων και κάτοχοι άδειας 
διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να 
διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., είτε 
με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών 
πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών 
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) 
της ιδίας παραγράφου.

3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής 

πώλησης (τιμολόγια):
α) Α.Φ.Μ. εκδότη.
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου.
γ) Είδος παραστατικού.
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού.
ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού.
στ) Αριθμός Εγκατάστασης.
ζ) Είδος καυσίμου.
η) Ποσότητα καυσίμου.
θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή.
Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώ-

λησης: 
α) Α.Φ.Μ. εκδότη.
β) Είδος παραστατικού.
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού.
δ) Είδος καυσίμου.
ε) Ποσότητα καυσίμου.
στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή.
η) Αριθμός Εγκατάστασης.
θ) Σειρά/αριθμός παραστατικού.
4. Κατ’ όμοιο τρόπο, διαβιβάζονται και τα δεδομένα 

των συσχετιζόμενων παραστατικών με το εκδοθέν πα-
ραστατικό πώλησης, όπως το πιστωτικό και το συμπλη-
ρωματικό τιμολόγιο πώλησης, καθώς και το πιστωτικό 
στοιχείο λιανικής πώλησης.

5. Οι παράμετροι των αρχείων που διαβιβάζονται, ορί-
ζονται στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1195/2018, 
καθώς και στις υπό στοιχεία Α.1017/2020, Α.1035/2020 
και Α.1138/2020 αποφάσεις, όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Τρόπος διαβίβασης

Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες, διαβιβάζουν αναλυ-
τικά, ανά εκδιδόμενο στοιχείο πώλησης, τα οριζόμενα 
δεδομένα της παρ. 3 του άρθρου 1, αποκλειστικά, είτε 
μέσω Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για 
την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
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Άρθρο 3
Χρόνος διαβίβασης - Διαδικασία διαβίβασης

1. Τα οριζόμενα από το άρθρο 1 δεδομένα των εκδιδό-
μενων λογιστικών στοιχείων, τα οποία αφορούν έσοδα 
από χονδρικές και λιανικές συναλλαγές της οντότητας, 
διαβιβάζονται ως ακολούθως:

α) σε πραγματικό χρόνο, εφόσον διαβιβάζονται μέσω 
Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης,

β) από ένα (1) λεπτό έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες 
από την ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου, εφόσον 
διαβιβάζονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

2. Εξαιρετικά, οι οντότητες- πωλητές πετρελαίου θέρ-
μανσης, καθώς και οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρ-
μανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν 
λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός της 
εγκατάστασής τους, για τις ποσότητες που διατίθενται 
επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεού-
νται στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., 
είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/07/2021.

3. Τα ως άνω οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα δια-
βιβάζονται σύμφωνα με τις συμπληρωματικές τεχνικές 
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτο-

γράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων από τους Φ.Η.Μ., 
που παρασχέθηκαν με την υπό στοιχεία Α.1024/2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

β) Στην περίπτωση χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου 
για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, τα δεδομένα διαβι-
βάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
παρασχέθηκαν με τις υπό στοιχεία Α.1017/2020 και 
Α. 1035/2020 Α.Υ.Ο.

Τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα ενημερώνουν και 
την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στο πλαίσιο εφαρμο-
γής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα ισχύει από την 01/07/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,18 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02012172903210004*

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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