
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1220 
   Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β΄38) από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορι-

σμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών 

των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας 

και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και 

προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε

του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), καθώς και των 

προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας 

και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή 

του άρθρου αυτού». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 

(Α΄167), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 (Α΄105).

2. Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,.. . Ανάπτυξης και Του-
ρισμού».

3. Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Του π.δ. 82/2017 (Α΄117) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης».

6. Του π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού».

8. Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 1 (παρ.26) του ν.3065/2002 (Α΄251) 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου 
σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα».

11. Του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

12. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

Β) Την αριθμ. Υ56/29-8-2018 (Β΄3715) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών».

Γ) Την αρ. 2602/3-9-2018 (Β΄ 3819) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Καθορισμός αρμοδιοτή-
των Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου».

Δ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄3696) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου».

Ε) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 
(Β΄968 και Β΄1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

ΣΤ) Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και 
την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

Ζ) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

Η) Την Α. 1007/9-1-2019 (Β΄38) απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Α. 1007/9-1-2019 (Β΄38) απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπα-
νών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της 
διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των 
όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), καθώς και των προϋπο-
θέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού», 
ως εξής:

Άρθρο 1

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 προστίθεται 
παράγραφος 3.Α, ως εξής:

«3.Α Ειδικά για τα οπτικοακουστικά έργα με περιεχό-
μενο ψηφιακό παιχνίδι, οι δαπάνες που περιοριστικά 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
• Σενάριο
• Πηγαίος Κώδικας
• Μουσική
• Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προ-

ϋφιστάμενων έργων
• Για δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής διάσημων 

(ηθοποιών/μουσικών/αθλητών κ.ά.)
• Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπε-
ριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφα-
λιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής. 

Ενδεικτικά:
• Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού
• Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού
• Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού
• Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού
• Τμήμα μεταγλώττισης
• Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανη-

χογράφησης διαλόγων και ηχητικά εφέ περιβάλλοντα 
χώρου (Foley)

•Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture
• Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης
• Τμήμα Ειδικών Εφέ
• Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων (Animation)
• Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων 

των τύπων, 3D κ.λπ.)
• Τροφοδοσία
• Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον 

τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.ά.)
• Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
• Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου
• Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής
• Game Design Document
• Technical Design Document
• Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγω-

γή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού), 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελ-
ληνική νομοθεσία

• Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού
• Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.α.
• Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφο-

ρά σε πάγιες δαπάνες)
• Testing κατά τη διάρκεια του Alpha και beta σταδί-

ου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και 
Usability κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion 

capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και ει-
κονοληψία κ.ά.

• Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές 
(playtesting)

• Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, 
κινητά για δοκιμή κ.τ.λ.)

• Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης
ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
• Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε 

οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής)

• Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρ-
κινγκ)

• Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφο-
ρείου)

• Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθη-
κε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου

• Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντί-
νας γυρισμάτων κ.ά.)
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ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
• Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής
• Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανη-

χογράφησης διαλόγων (ADR-Automated Dialogue 
Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου 
(Foley).

• Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.
• Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά 

παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμά-
των αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού 
έργου (π.χ. Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, 
Toon Boom Harmony).

• Ειδικά εφέ.
• Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διά-

φορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του 
αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και 
αποθηκευτικών χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συ-
σκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φω-
τοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).

Γραφική ύλη.
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

διαδικτύου.
Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου. 
Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή
Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς 

της παρούσας.
• Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς 

και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων 
συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την 
προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.

• Δαπάνες ασφάλισης.
Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους 

παραγωγής ισχύουν οι διατάξεις του Δ΄ κεφαλαίου του 
ν. 4487/2017 (Α΄116), όπως έχει εξειδικευθεί με την κοινή 
υπουργική απόφαση 923/2018 Παράρτημα 2 (ΦΕΚ Β΄ 
1138/28-3-2018)».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η Α. 1007/9-1-2019 (Β΄38) από-

φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε-

ρομηνία δημοσίευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών Υφυπουργός
και Ενημέρωσης  Οικονομικών
ΕΥΛΕΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02023831906190004*

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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