
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ9/55323/ΓΓ4 
   Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού 

έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. πε-

ριόδου 2019 – 2020. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ-

θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 9, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) 
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ 
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

10. Την υπ΄ αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4/ 6-9-2019 (Β΄ 3459) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση και λειτουρ-
γία τμημάτων ”Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας” 
των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».

11. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού ένατου της 
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 
90) με θέμα: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα».

12. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ . Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/
5-5-2020 (Β΄ 1699) κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/
21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερι-
κών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.
οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και 
τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμέ-
νων εκπαιδευτικών δομών».

13. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/190/52921/B1/8-05-2020 Εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

14. Την υπ΄ αριθμ. Φ8/53181/Δ4/09-05-2020 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθη-
τείας» και την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της 
πανδημίας νέου κορωνοϊού COVID-19.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης 

Μαθητείας» πραγματοποιούνται: α) «Πρόγραμμα εργα-
στηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής δι-
άρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών και β) «Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασια-
κό χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) 
ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των 
ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των 
ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης 
στο χώρο εργασίας.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητεί-
ας» περιόδου 2019-2020 θα επαναλειτουργήσουν στις 
18 Μαΐου 2020 τόσο για το «Πρόγραμμα εργαστηρια-
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κών μαθημάτων της ειδικότητας» όσο και για το «Πρό-
γραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε 
εργασιακό χώρο». Το Πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού 
έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 μπορεί να 
ολοκληρωθεί έως και τις 15 Νοεμβρίου 2020.

Αποκλειστικά για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού 
έτους-τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 και μετά 
την επανέναρξή τους λόγω της άρσης του μέτρου της 
επιβολής προσωρινής απαγόρευσης πάσης φύσης εκ-
παιδευτικών δομών ορίζονται τα εξής:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ει-
δικότητας»

1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μετα-
λυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται στα 
οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Ερ-
γαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί 
να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, 
διαρκεί συνολικά έως εννέα (9) ώρες εβδομαδιαίως και 
δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των θερινών 
διακοπών.

2. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας του «Προγράμ-
ματος εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» 
ορίζεται σε 35 λεπτά.

3. Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του 
Προγράμματος Σπουδών, δεν δύναται να πραγματοποιεί 
το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτι-
κής μονάδας με εκπαιδευτική επίσκεψη, μέχρι την ολο-
κλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας 
περιόδου 2019-2020.

4. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηριακού 
μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού έτους - Τά-
ξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης 
Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», οι μαθητευόμε-
νοι εξετάζονται είτε με υποβολή γραπτής εργασίας είτε 
προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και 
εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση 
του αντικειμένου του μαθήματος.

5. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Μεταλυκεια-
κού Έτους - Τάξη Μαθητείας προβλέπει ότι σε τμήματα 
άνω των 12 μαθητευομένων διδάσκουν 2 εκπαιδευτικοί. 
Στις περιπτώσεις τμημάτων μαθητείας με περισσότερους 
των 15 παρακολουθούντων, τα τμήματα θα χωρίζονται 
ισομερώς σε 2 υποτμήματα και θα ανατίθεται ένα υπο-
τμήμα σε κάθε εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να εξασφαλί-
ζεται η ασφαλής συμμετοχή εντός του εργαστηριακού 
χώρου.

6. Σε περίπτωση που ο διδάσκων του εργαστηριακού 
μαθήματος ειδικότητας ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή βρί-
σκεται σε άδεια ειδικού σκοπού και δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τότε με ευθύνη 
του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. διερευνάται η δυνατότητα 
ανάθεσης του εργαστηριακού μαθήματος σε άλλο εκ-
παιδευτικό ίδιας ειδικότητας. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν 
υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός , το τμήμα μαθητείας 
διακόπτει τη λειτουργία του και οι μαθητευόμενοι δύ-
νανται να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της Παραγράφου 
Γ της παρούσας.

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μα-
θητεία σε εργασιακό χώρο».

1. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - 
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» επαναλειτουργεί εφό-
σον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται δεν τελούν υπό 
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργούν 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί 
σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

2. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - 
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια έως τριάντα 
πέντε (35) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς 
σε έως πέντε (5) ημέρες, για επτά (7) ώρες την ημέρα. 
Η επιλογή των ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας 
εβδομαδιαίως πρέπει να γίνεται με βάση α) τη δυνατότη-
τα ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους μα-
θητευόμενους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2020, β) το ωράριο 
λειτουργίας του εργασιακού χώρου και γ) τη σύμφωνη 
γνώμη εκπαιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου.

3. Για το όριο αδειών του Προγράμματος ισχύει ό,τι 
προβλέπεται στην υπ΄αριθμ. η Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 
(Β΄ 3459) υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση, 
λειτουργία και ολοκλήρωση τμημάτων «Μεταλυκεια-
κού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. 
περιόδου 2019 - 2020.». Κατ΄εξαίρεση σε περίπτωση 
που μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για παραμονή στο 
σπίτι από τον ΕΟΔΥ ως μέτρο προφύλαξης για τη δια-
σπορά του κορωνοϊού δικαιούται να λάβει άδεια απου-
σίας τόσο από την εκπαιδευτική δομή όσο και από το 
χώρο εργασίας εφόσον προσκομίσει υπεύθυνη δήλω-
ση στην οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα και 
ο λόγος απουσίας του. Η άδειας απουσίας Θα πρέπει 
να έχει διάρκεια 14 ημερολογιακές ημέρες. Η εν λόγω 
άδεια δεν προσμετράται στο σύνολο των 12 ημερών 
αναρρωτικής ή κανονικής άδειας που δικαιούται ο 
μαθητευόμενος.

4. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή της 
άδειας απουσίας, οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν ούτε στο εργαστηριακό μάθημα, ούτε στο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

5. Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη 
Μαθητείας» περιόδου 2019 - 2020, μπορεί να γίνει αλλαγή 
εργοδότη, πέραν των ισχυουσών διατάξεων και εφόσον 
είναι εφικτό,στην περίπτωση που ο μαθητευόμενος χά-
σει τη θέση μαθητείας για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 
άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Η αλλαγή πρέπει 
να πραγματοποιηθεί, κατ΄εξαίρεση,σε 10 εργάσιμες ημέ-
ρες και μετά από έγγραφη ενημέρωση περί αδυναμίας 
συνέχισης στη μαθητεία του εργοδότη στο Διευθυντή του 
ΕΠΑ.Λ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητευόμενος. 
Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος του «Μεταλυκει-
ακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019 - 2020, 
αλλαγή εργοδότη μπορεί να επαναληφθεί 2 φορές.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΠΑ.Λ. /Ε.Κ. και οι διδά-
σκοντες/επόπτες εκπαιδευτικοί φροντίζουν ώστε να 
ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προ-
φύλαξης των μαθητευόμενων, καθώς και των εκπαιδευ-
τικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους εργα-
στηριακούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών. Επίσης 
φροντίζουν να επισημάνουν σε όλους τους εργοδότες 
των μαθητευομένων να τηρούν πιστά τις οδηγίες του 
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ΕΟΔΥ σχετικά με την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
αλλά και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και 
στους μαθητευόμενους.

Γ. Ειδική ρύθμιση
Οι μαθητευόμενοι των τμημάτων του Μεταλυκειακού 

έτους - Τάξης μαθητείας περιόδου 2019 - 2020 δύνανται 
να συμπληρώσουν το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθη-
τείας» στην περίοδο 2020-2021 και εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμα τμήματα και θέσεις μαθητείας αντίστοιχης 
ειδικότητας σε περίπτωση που:

α) παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο 
εργασίας του οποίου η λειτουργία ανεστάλη λόγω κορω-
νοϊού, η επαναλειτουργία δεν προβλέπεται μέχρι τη λήξη 
του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 
2019 - 2020 και δεν είναι εφικτή η τοποθέτησή τους σε 
νέο εργοδότη,

β) νόσησαν από COVID-19 ή ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες και εξαιτίας αυτού δεν καταφέρουν να ολοκλη-
ρώσουν το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας,

γ) παρακολουθούν τμήματα μαθητείας, των οποίων η 
λειτουργία θα διακοπεί λόγω αδυναμίας υλοποίησης του 
εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, σύμφωνα με 
την περίπτωση 6 της παραγράφου Α του άρθρου μόνου 
της παρούσας.

Κατά τα λοιπά θέματα ισχύει η Φ9/137984/ΓΓ4/
6-9-2019 (Β΄ 3459) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορ-
γάνωση, λειτουργία και ολοκλήρωση τμημάτων «Με-
ταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων 
ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 - 2020».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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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