
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.251/77655/Α5 
   Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσε-

ων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτι-

κών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισα-

γωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου 

της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ ’’Μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπει-
ών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
επείγουσες διατάξεις’’ (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ 
’’Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα’’ (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104). 

2. Τα άρθρα 4, 4Α, 13 και 13Γ του ν. 4186/2013 «Ανα-
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193). 

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31). 

4. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α' 148). 

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180). 

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

9. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσω-
τερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων 
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
τους» (Β΄ 1739). 

10. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-5-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανό-
νες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» 
(Β’ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΡΥΠ/255419/6694/30-5-2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2037) 
και απορροφήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.34781/
4-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσω-
τερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2168). 

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34781/4-6-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 2168), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
35120/7-6-2020 όμοια απόφαση (Β’ 2211) και με την 
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/ 17-6-2020 όμοια απόφαση 
(Β΄ 2401). 

12. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21-5-2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγεί-
ας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδι-
κών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 1967). 
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13. Την υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστη-
μίων … για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση 
σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοι-
χα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε 
ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, 
τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της 
εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκι-
μασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 1538). 

14. Την υπ’ αρ. Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Δια-
δικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή 
φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθε-
ση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των ορ-
γάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής 
των εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

15. Την υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα 
σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκεί-
ου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β’ 643). 

16. Την υπ’ αρ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπι-
στημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών 
Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της 
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940 
Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 όμοια απόφαση 
(Β΄ 1106 και Β΄1501 Διορθώσεις Σφαλμάτων). 

17. Την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δη-
μόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά 
με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά 
τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2020. 

18. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των πανελ-
λαδικών εξετάσεων 2020. 

19. Την από 23.4.2020 και υπ’ αρ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ.26635 
εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΟ-
5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημό-
σιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη 
χρήση κλιματιστικών μονάδων». 

20. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/22-05-2020 
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Οδηγί-
ες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε 
οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις». 

21. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγ-
γραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Πρακτικές 
οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμέ-
νους αθλητικούς χώρους». 

22. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/297/ 
77625/Β1/19-6-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργά-
νων για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μουσικού μαθή-
ματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία». 

Άρθρο 2 
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 

των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων 
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντί-
ληψη και Γνώση», γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως 
εξής: ο Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής 
Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου ειδικών μαθημά-
των, της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών 
Εξετάσεων των μουσικών μαθημάτων, της Επιτροπής 
Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους 
υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν 
ώστε: 

α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση 
ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. 

β) Στο χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες καθώς και στο χώρο εξέτασής τους να 
τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ 
των υποψηφίων. 

γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους 
και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών 
κέντρων είναι προαιρετική εκτός των επιτηρητών όλων 
των εξεταστικών κέντρων και των Επιμελητών των κέ-
ντρων εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και 
Ερμηνεία», για τους οποίους είναι υποχρεωτική. Επίσης, 
η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική και 
για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται πα-
ρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. 
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δ) Κατά την εξέταση οργάνων στο μουσικό μάθημα 
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», να τηρείται απόστα-
ση τριών (3) μέτρων μεταξύ του εξεταζόμενου και των 
εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από 
το παραβάν. 

ε) Κατά την εξέταση του μουσικού μαθήματος «Μουσι-
κή Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα μουσικά όργανα να καθα-
ρίζονται με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους 
από κάθε υποψήφιο/α. 

2. Λαμβάνεται μέριμνα για: 
α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, 

όπου δεν είναι δυνατό αυτό, χρήση κλιματιστικών σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 

β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων, 
γ) την αποφυγή συγχρωτισμού, 
δ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών 

με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντι-
σηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), 

ε) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέ-
ντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και 

στ) την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξε-
ταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας των 
πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών ή μουσικών μαθη-
μάτων. 

Άρθρο 3 
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών 

που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα 
ΤΕΦΑΑ, ισχύει ότι: 

α. Για την είσοδο στους χώρους εξέτασης πρακτικών 
δοκιμασιών απαιτείται από τον/την υποψήφιο/α η κατά-
θεση του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου» της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 

β. Τα όργανα εξέτασης και ο βοηθητικός εξοπλισμός 
πριν τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με απολυ-
μαντικό υγρό. 

γ. Στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των 
υποψηφίων θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και 
μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες, όπως 
αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την 
Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020 

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων        Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02024552006200004*

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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