
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 72437 
   Καθορισμός χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνη-

γίου (δεικτών - ερευνητών) σε τέσσερις (4) περι-

οχές, σε περιορισμένες εκτάσεις, αρμοδιότητας 

Δασαρχείου Ναυπάκτου.  

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ. 86/ 

1969, (Α’ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» σχετικά με την εκγύ-
μναση σκύλων δεικτών και ερευνητών όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998. 

2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 257 του ν.δ. 86/ 
1969 (Α΄ 7) «Περί Δασικού Κώδικα».

3. Τις διατάξεις των παρ. 2,3,4 του άρθρου 5 του 
ν.4039/2012, (Α΄ 15) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από 
την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό» αναφορικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών δε-
σποζόμενου ζώου συντροφιάς (εκπαίδευση-εκγύμναση 
κ.λπ.), ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4235/2014, (Α΄ 32) περί «Διοικητι-
κών Μέτρων κ.λπ.». 

4. Την με αριθ. 105190/5421/6-11-2001 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας περί «Εκγύμνασης Κυνηγετικών 
Σκύλων». 

5. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». και ειδικότερα τα άρθρα 6 
και 280. 

6. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232) « Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου». 

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

8. Τα άρθρα 28 και 28Α΄ του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-

φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

9. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεο-
δώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου ( ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017). 

10. Το αριθμ. 29327/17-02-2020 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Ναυπάκτου περί «Καθορισμός ζωνών εκγύμνασης 
κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητας του 
Δασαρχείου Ναυπάκτου». 

11. Τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων, στην 
περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ναυπάκτου, με 
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών, 
κατόχων κυνηγετικών σκύλων (Δεικτών-Ερευνητών), την 
αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αυξανόμενης γεωρ-
γοκτηνοτροφικής και οικιστικής πίεσης και αυτής κατά 
των υπαρχόντων θηραμάτων, καθώς και την αποφυγή 
ερίδων μεταξύ κυνηγών, κατοίκων της υπαίθρου και 
γεωργο κτηνοτρόφων. 

12. Την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Αιτωλ/
νίας. 

13. Τις απόψεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Ναυπάκτου.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνη-
γίου (δεικτών - ερευνητών) σε τέσσερις (4) περιοχές, σε 
περιορισμένες εκτάσεις, αρμοδιότητας Δασαρχείου Ναυ-
πάκτου και επιτρέπουμε καθ΄ όλο το έτος την εκγύμναση 
κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς 
ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και 
ορίζονται με τα παρακάτω περιγραφόμενα όρια ως εξής: 

1) ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΡΔΑΡΑΣ» Τ.Κ. ΣΙΜΟΥ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. 

Έκταση: 2.505,19 στρέμματα 
Κύριο θήραμα: λαγός, πέρδικα. Δευτερεύοντα: αγρι-

όχοιρος. 
ΟΡΙΑ: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ο επαρχιακός δρόμος Σίμου-Ποκίστας 

από την Τρανή Βρύση του Σίμου μέχρι τη διασταύρωση 
για τον Άγιο Αθανάσιο. 

ΒΟΡΕΙΑ: Ο δρόμος από τη διασταύρωση για τον Άγιο 
Αθανάσιο έως την κορυφή του όρους Καρδαράς και μέ-
χρι να συναντήσει το ρέμα Φλόκα. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΔΥΤΙΚΑ: Από το ρέμα Φλόκα και κατεβαίνει ρέμα - ρέμα 
μέχρι να συναντήσει τον χείμαρρο Γάβρο. 

ΝΟΤΙΑ: Ο χείμαρρος Γάβρος από το προηγούμενο ση-
μείο μέχρι την Τρανή Βρύση του Σίμου. 

2) ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΜΗΝΟΣ» ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕ-
ΠΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. 

Έκταση: 1.105,44 στρέμματα. 
Κύριο θήραμα: λαγός, πέρδικα. 
ΟΡΙΑ: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η νοητή γραμμή που ενώνει τον επαρχι-

ακό δρόμο Αράχωβας - Κλεπάς από την θέση Αγία Πα-
ρασκευή, ανεβαίνοντας ράχη - ράχη φτάνοντας στον 
παλιό επαρχιακό δρόμο Κλεπάς - Ψηλού Σταυρού στην 
θέση Γούρνες καταλήγοντας στην θέση Αγριοκερασιά. 

ΒΟΡΕΙΑ: Από την θέση Αγριοκερασιά μέχρι την θέση 
Γαϊδουρόραχο. 

ΔΥΤΙΚΑ: Το ρέμα που ξεκινά λίγο πιο κάτω από την 
θέση Γαϊδουρόραχο μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό 
δρόμο Αράχωβας - Κλεπάς. 

ΝΟΤΙΑ: Ο επαρχιακό δρόμος Αράχωβας-Κλεπάς. 
3) ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΡΕΝΤΑΣ» ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑ-

ΤΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. 
Έκταση: 2.715,00 στρέμματα. 
Κύριο θήραμα: αγριόχοιρος. Δευτερεύοντα: λαγός. 
ΟΡΙΑ: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η κορυφογραμμή από το ύψος της κε-

ραίας στη θέση Άγιος Γεώργιος μέχρι να συναντήσει τον 
δασικό δρόμο Ελατούς-Αλεποχωρίου. 

ΒΟΡΕΙΑ: Ο δασικός δρόμος Ελατούς-Αλεποχωρίου. 
ΔΥΤΙΚΑ: Ο χείμαρρος από την θέση «πλάτανος» του 

δασικού δρόμου Ελατούς-Αλεποχωρίου και κατεβαίνει 
μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο Τερψιθέας - Ζορ-
γιάνου. 

ΝΟΤΙΑ: Το ρέμα που κατεβαίνει από το ύψος του ιστού 
της κεραίας μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο Τερ-
ψιθέας - Ζοργιάνου. 

4) ΠΕΡΙΟΧΗ «ΤΣΑΚΑΛΑΚΙ»ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΙΑΣ. 

Έκταση: 1.166,60 στρέμματα. 
Κύριο θήραμα: αγριόχοιρος, λαγός. Δευτερεύοντα: 

πέρδικα. 
ΟΡΙΑ: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1697 

νοτιοανατολικά ακολουθώντας την ράχη μέχρι να συνα-
ντήσουμε το δασικό δρόμο Κεντρικής - Αγίας Κυριακής 
(αλογομάνδρια). 

ΒΟΡΕΙΑ: Από τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1710 ανα-
τολικά μέχρι το επόμενο τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 
1697. 

ΔΥΤΙΚΑ: Από θέση Παπαδιά βορειοανατολικά μέχρι να 
συναντήσουμε το τριγωνομετρικό σε υψόμετρο 1710 
στο Τσακαλάκι. 

ΝΟΤΙΑ: Από το προηγούμενο σημείο (αλογομάνδρια) 
ακολουθώντας τον Δασικό δρόμο Κεντρικής - Αγίας Κυ-
ριακής μέχρι τη θέση Παπαδιά. 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ 

όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές 
όπως αυτές απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα στην 
παρούσα, αποσπάσματα χάρτη κλίμακας 1:50.00 που 
καθορίζεται με την παρούσα απόφαση με τους ακόλου-
θους γενικούς όρους και περιορισμούς: 

1. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύ-
λων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που 
ορίζονται με την παρούσα. 

2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 
το βιβλιάριο υγείας του σκύλου. 

3. Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι 
ίδιοι οι κάτοχοί τους - κύριοί τους - συνοδοί τους - φύλα-
κές τους - κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο. 

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγο-
ρεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, 
παγίδων κ.λπ. 

5. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε 
θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκ-
γύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
Δασικής Υπηρεσίας. 

6. Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτά-
σεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δέν-
δρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους 
αγρούς, κ.λπ. και όπου εντός των περικλειόμενων από 
την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών 
εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες η εκγύμναση 
επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές. Όπου η οριο-
γραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επιτρέπε-
ται σε απόσταση 250μ. από τις παρυφές αυτών. 

7. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστι-
κή ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφι-
κό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υπο-
χρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους 
τους από τυχόν όχλησή τους και θα λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι 
τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων 
της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν 
προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους. 

8. Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους 
κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων 
στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε 
ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή 
κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά. 

9. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ναυπάκτου οφείλει να ενη-
μερώσει τα μέλη του. 

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετι-

κών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, 
καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρεί-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 
287 του ν.δ. 86/1969, (Α΄ 7) «Περί Δασικoύ Κώδικα» που 
προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971, (Α΄192) 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 177/1975 (Α΄205) 
και την παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4280/2014 καθώς και 
τις αναφερόμενες στο σημείο 7 του σχετικού πίνακα των 
διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, 
(Α΄ 15) όπως αναριθμήθηκε σε σημείο 8 με τις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4235/2014, (Α΄ 32) και του σημείου 
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9 του ίδιου πίνακα της ίδιας διάταξης εάν δεν προβλέπε-
ται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της επ’ αόριστον μέχρι την έκδοση νεωτέρας 
που θα την τροποποιεί ή θα την καταργεί. 

 Η τήρηση της απόφασης αυτής ανατίθεται στα όργανα 
της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δη-

μοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 1 ν.δ. 86/1969), 
(Α΄ 7) της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής καθώς και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη. 

Η παρούσα συνοδεύεται από τέσσερα (4) αποσπάσμα-
τα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 όπου αποτυπώνονται οι 
χώροι εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Μεσολόγγι, 12 Μαΐου 2020

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ    
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*02020483005200016*

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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