
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μου-
σικών Σχολείων.

2 Μετατροπή οργανικών θέσεων μετά την αποχώ-
ρηση των υπαλλήλων που τις κατείχαν.

3 Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προ-
τάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε 
υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: 
«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλ-
λευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων 
που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β΄).

4 Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 144236/Δ2 (1) 
   Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μου-

σικών Σχολείων .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 

(Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.  4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), 
με το οποίο κυρώθηκε η αριθμ.  Γ2/3345/02.09.1988 
υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία 
μουσικών σχολείων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3475/2006 
(Α΄ 146) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτε-
ροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

6) Την αριθμ. 135367/Γ7/20-10-2008 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2279) «Καθορισμός μουσικών ειδικεύσε-
ων για τα Μουσικά Σχολεία», όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθμ. 68096/Γ7/12-06-2009 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1211).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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

9) Την αριθμ. 130085/Δ2/18-08-2015 υπουργική από-
φαση (Β΄ 1817) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου 
και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10) Την αριθμ. 186646/Δ2/01-11-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 579/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής Μουσικών Σχολείων» όπως ισχύει. 

11) Την αριθμ. 17/01-06-2018/Θ17 πράξη της Καλλι-
τεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. 

12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/321/141698/Β1/03-09-2018 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 
(Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας των 
Μουσικών Σχολείων ορίζονται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4202

51837



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51838 Τεύχος Β’ 4202/25.09.2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και 
Πράξη (Α΄, Β΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και 
Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία (Γ΄ 
Γυμνασίου)

ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Ιστορία της Μουσικής (Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Κριτική Μουσική Ακρόαση 
(Α΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής 
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - 
Θεωρία και Πράξη (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 TE16

Χορωδία Βυζαντινής Ελληνικής 
Παραδοσιακής Μουσικής 
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

ΠΕ79.01 TE16

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο - 
Πιάνο (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην 
ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην 
αντίστοιχη μουσική ειδίκευση (Πιάνο)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα 
πρώην ΠΕ16.01) και 
TE16] τοποθετημένοι με 
διαφορετική μουσική 
ειδίκευση και με πρόσθετη 
ειδίκευση στο Πιάνο

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο 
- Ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό 
όργανο αναφοράς (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση στην 
αντίστοιχη μουσική ειδίκευση (Ταμπουράς 
ή άλλο παραδοσιακό όργανο αναφοράς)

[ΠΕ79.01 και TE16] 
τοποθετημένοι με 
διαφορετική μουσική 
ειδίκευση και με πρόσθετη 
ειδίκευση στον Ταμπουρά ή 
άλλο παραδοσιακό όργανο

Ατομικό όργανο επιλογής 
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση 
στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση 
μουσικών οργάνων

[ΠΕ79.01 και TE16] 
τοποθετημένοι με 
διαφορετική μουσική 
ειδίκευση και με πρόσθετη 
ειδίκευση στο άλλο όργανο

Μουσικά Σύνολα: Οργανοχρησίας ή 
άλλο (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 και ΤΕ 16 ανεξαρτήτως 
μουσικών ειδικεύσεων

ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρμονία - μουσικής παιδείας 
(Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Αρμονία και ανάπτυξη ακουστικών 
ικανοτήτων - επιλογής (Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Στοιχεία Αντίστιξης - επιλογής (Α΄, Γ΄ 
Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων - 
μουσικής παιδείας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Ιστορία της μουσικής (Α΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Μορφολογία (Β΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16

Εφαρμογές Πληροφορικής στη 
Μουσική - επιλογής (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην 
ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην 
μουσική ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής 
Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή 
Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02

TE16 τοποθετημένοι 
με διαφορετική μουσική 
ειδίκευση
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Επεξεργασίας Μουσικού Κειμένου με 
Η/Υ - επιλογής (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην 
ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην 
μουσική ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής 
Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή 
Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02

TE16 τοποθετημένοι 
με διαφορετική μουσική 
ειδίκευση

Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας - 
επιλογής (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην 
ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην 
μουσική ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής 
Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή 
Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02

TE16 τοποθετημένοι 
με διαφορετική μουσική 
ειδίκευση

Εφαρμογές Μουσικού Λογισμικού - 
επιλογής (Γ΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην 
ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην 
μουσική ειδίκευση θεωρητικά Ευρωπαϊκής 
Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή 
Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02

TE16 τοποθετημένοι 
με διαφορετική μουσική
ειδίκευση

Οργανολογία Ελληνικών 
Παραδοσιακών Οργάνων - επιλογής 
(Α΄, Γ΄ Λυκείου)

ΠΕ79.01 και TE16

Οργανολογία Μουσικών Οργάνων 
Συμφωνικής Ορχήστρας - επιλογής 
(Α΄, Γ΄ Λυκείου)

ΠΕ79.01 και TE16

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο 
- Πιάνο (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην 
ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην 
αντίστοιχη μουσική ειδίκευση (Πιάνο) 

[ΠΕ79.01 
(με προτεραιότητα 
πρώην ΠΕ16.01) και 
TE16] τοποθετημένοι με 
διαφορετική μουσική 
ειδίκευση και με πρόσθετη 
ειδίκευση στο Πιάνο

Ατομικό όργανο επιλογής - μουσικής 
παιδείας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση στην 
αντίστοιχη μουσική ειδίκευση μουσικών 
οργάνων

[ΠΕ79.01 και TE16] 
τοποθετημένοι με 
διαφορετική μουσική 
ειδίκευση και με πρόσθετη 
ειδίκευση στο άλλο όργανο

Ατομικό όργανο επιλογής - επιλογής 
(Γ΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση 
στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση 
μουσικών οργάνων

[ΠΕ79.01 και ΤΕ16] 
τοποθετημένοι με 
διαφορετική μουσική 
ειδίκευση και με πρόσθετη 
ειδίκευση στο άλλο όργανο

Μουσικά σύνολα:
• Οργανοχρησίας ή άλλο
• Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας 
(Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικών 
ειδικεύσεων

Ερευνητικές δημιουργικές 
δραστηριότητες (Α΄, Β΄ Λυκείου) 
με αναφορά σε θέματα μαθημάτων 
Μουσικής Παιδείας

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικών ειδικεύσεων 
καθώς και εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας στους οποίους έχει αποδοθεί ως 
2η ειδικότητα κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16

Σχετικά με την κάλυψη των ωρών των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ ανάθεσης ισχύουν οι οδηγίες της αριθμ. 76099/
Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1704).

Η αριθμ. 94541/Δ2/15-06-2015 υπουργική απόφαση  (Β΄ 1356) καταργείται. 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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   Αριθμ. 2901.03/65913/2018 (2)
Μετατροπή οργανικών θέσεων μετά την αποχώ-

ρηση των υπαλλήλων που τις κατείχαν. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του π.δ 70/2015 «... Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...» 
(A΄ 114).

β) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

γ) Των άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

2. Την αριθμ. 2901.27/2813/2018/12-01-2018 (Γ΄ 59) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής περί αυτοδίκαιης απόλυσης του ΙΔΑΧ 
υπαλλήλου ΛΥΓΝΟΥ Δημητρίου του Ιωάννη.

3. Την αριθμ. 2901.26/36590/2018/17-5-2018 (Γ΄ 610) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής 
σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΥΦΑΝΤΗ Σωτηρίας του 
Ανδρέα.

4. Την αριθμ. 2901.06/51501/2018/07-7-2018 (Γ΄ 842) 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής περί μετάταξης του μονίμου υπαλλήλου ΜΑΝΤΗ 
Κωνσταντίνου του Οδυσσέα από τον κλάδο ΔΕ Διοικη-
τικών Γραμματέων στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονο-
μικού, αποφασίζουμε:

1. Τη μετατροπή δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μετά την αποχώ-
ρηση των υπαλλήλων που τις κατείχαν (σχετ. 3 και 4 του 
προοιμίου), σε μία (1) οργανική θέση του Kλάδου ΠΕ 
Μηχανικών και σε μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 
Πληροφορικής, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 81 
του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26).

2. Τη μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Ναυτικών, σε οργανική 
θέση δημοσίου δικαίου Κλάδου ΤΕ Ναυτικών, μετά την 
αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατείχε (σχετ. 2 του 
προοιμίου), σύμφωνα με τις παρ. 6 και 13 του άρθρου 82 
του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26).

3. Μετά τη, διά της παρούσης, μετατροπή των θέσεων:
- Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών (παρ. 3 του άρθρου 81 

του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά εξήντα (65) 
θέσεις, πλέον δύο (2) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 
του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).Από τις εξήντα (65) θέσεις, με 
ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μη-
χανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού 
Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Το-
πογράφου Μηχανικού, οι είκοσι πέντε (25) θέσεις προ-
έρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

- O κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (παρ. 4 του άρθρου 81 
του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά επτά (7) θέ-
σεις, πλέον δύο (2) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του 
ν. 4479/2017 (Α΄ 94).

- O κλάδος ΤΕ Ναυτικών (παρ. 13 του άρθρου 81 του 
π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά δέκα οκτώ (18) 
θέσεις, από τις οποίες οι δύο (2) προέρχονται από τη Γ.Γ. 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με ειδικότητες: Πλοι-
άρχου Ε.Ν., Μηχανικού Ε.ν. και Ραδιοτηλεγραφητού Ε.Ν.

- O κλάδος ΤΕ Ναυτικών (παρ. 6 του άρθρου 82 του 
π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά μία (1) θέση.

- Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (παρ. 18 του 
άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά 
εβδομήντα τρεις (73) θέσεις, πλέον μίας (1) θέσης δυ-
νάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις 
εβδομήντα τρεις (73) θέσεις οι δεκαπέντε (15) θέσεις 
προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής. Εκ των πενήντα οκτώ (58) προερχομένων από το 
ΥΝΑΝΠ θέσεων, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο απο-
χώρηση οκτώ (8) υπαλλήλων, οι θέσεις που κατέχουν 
μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις: τρεις (3) του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) του κλάδου ΤΕ Πλη-
ροφορικής, δύο (2) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και μία 
(1) του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (παρ. 18 του άρθρου 81 
του π.δ. 13/2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 7 Σεπτεμβρίου 2018

 Ο Υπουργός 

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 7619 (3)
Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 πρόσκλη-

σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επεν-

δύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 

Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γε-

ωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποί-

ηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην αντα-

γωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 

4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 

στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β΄). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Α) Για τη δια-

χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως 
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.
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2. Την αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος ’’Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020’’, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) απόφα-
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 
4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-
δας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την αριθμ. 2347/04-08-2017 απόφαση γραπτής δια-
δικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
(ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια 
της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

6. Την αριθμ. 3487/21-11-2017 απόφαση γραπτής 
διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά 
κριτήρια της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος».

7. Την αριθμ. 2468/01-08-2018 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

8. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 
165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλί-
ου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΕΕ  L 347/20.12.2013).

5. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 227/31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227/31.07.2014).

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης 
και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλα-
πλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
(ΕΕ L 181/20.06.2014).

9. Την αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 13849/14-12-2017 πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 4543 Β΄) ως 
εξής:
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Άρθρο 1
1. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορί-

ζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη 
δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η 
δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της 
απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση 
στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από 
το μενού του συστήματος, επιλέγει ’’Νέα Υποβολή’’. Η 
επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας ’’Νέα Υποβολή’’ 
καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πεντα-
ψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. 
ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υπο-
βολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του 
δευτέρου σταδίου ορίζεται η 02/10/2018 και ώρα 13.00 
ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως 
τις 27/09/2018.».

1.2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή οι υποψή-

φιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις 
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο 
υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προ-
σώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό 
πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 09/10/2018.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 10973 (4)
Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1565/1950 (ΦΕΚ 255 Α΄) «περί 

συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως 
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν. 1624/1951 (ΦΕΚ 7 Α΄) «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του α.ν. 1565/1950 «Περί συστάσεως 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ισχύει σήμερα.

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄), άρθρο 2, περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και το 
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) περί διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Την αριθμ. 14712/31-08-2018 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 502/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-09-2018) περί διορισμού Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.

4. Την αριθμ. 10170/12.6.2017 (ΦΕΚ 284/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
15.6.2017) υπουργική απόφαση, με την οποία διορίστηκε 
ως Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. ο Κωνσταντίνος Τσέγας και τροποποιήθηκε 
η αριθμ. 22857/06.11.2015 (ΦΕΚ 793/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουρ-
γική απόφαση.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα 
Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του π.δ. 72/2018 
(ΦΕΚ 141 Α΄) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Του-
ρισμού (Ε.Ο.Τ.)», σύμφωνα με τις οποίες «Ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Ε.Ο.Τ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το οποίο ορίζεται από τον ίδιο με απόφαση που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Ε.Ο.Τ.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Οργανισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Τ., Γούλιο Ιωάννη του Βασιλείου, ως αναπληρωτή του 
Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., Τσέγα Κωνσταντίνου του 
Νικολάου, στις περιπτώσεις που ο Γενικός Γραμματέας 
απουσιάζει ή κωλύεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ  
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*02042022509180008*

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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