
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση 
Κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/
Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 
Τμήματος Α7΄ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης 
της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολή λει-
τουργίας του Τμήματος A3΄ - Ελέγχων της 1ης 
Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 9941/Δ5 

Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση 
Κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/
Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του ν. 1566/

1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/
τ.Α΄/30-09-1985),

2. της αριθμ. 931/Γ4/13-11-1986 κανονιστικής απόφα-
σης περί “Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων” (ΦΕΚ 99/τ.Β΄/
26-02-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/ 
1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-12-1988),

3. της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3754/
τ.Β΄/2016) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

4. του Μνημονίου συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου 
στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη συμμετοχή 

και συνεργασία των σχολείων τους σε κοινές αθλητικές 
διοργανώσεις,

5. της αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) «Δαπάνες 
Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τη αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ.Β΄,
01-03-2016) κοινή υπουργική απόφαση και με τη αριθμ. 
2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ.Β΄, 22-08-2016),

6. της αριθμ. Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1296/τ.Β΄/21-05-2014) με 
θέμα «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των 
όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλα-
ξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου 
Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»,

7. του ν. 4547/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργά-
νωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

8. του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/29.8.2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

10. του π.δ.  125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αν. 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05.11.2016),

11. της αριθμ. 215784/Δ5/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΚΧ4653 
ΠΣ-Γ43) υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση 
Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-
2019,
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12. της αριθμ. 1 πράξης/20-12-2018 της Συνεδρίασης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.,
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφω-

να με την αριθμ. Φ.1/Γ/025/9069/Β΄/21-01-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Στο υποκεφάλαιο 2.1.2. του Κεφαλαίου 2 της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το σημείο 6 απαλείφεται.

Στο υποκεφάλαιο 7.4.2. Β΄ Φάση - Αγώνες Περιφερειών του Κεφαλαίου 7 η τέταρτη Παράγραφος από το σημείο 
«.., πλην του ομίλου - Περιφέρειας Αττικής ... δύο (2) νικήτριες ομάδες» απαλείφεται.

Στο υποκεφάλαιο 7.4.2. Β΄ Φάση - Αγώνες Περιφερειών του Κεφαλαίου 7 αντικαθίστανται οι Πίνακες ως εξής:
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Οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ανωτέρω αγώνων δύναται να τροποποιούνται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά όρια, τη χιλιομετρική απόσταση, το κόστος μετακίνησης και διαμονής και έκτακτα 
γεγονότα (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργία των Μ.Μ.Μ.) κ.ά.

Το υποκεφάλαιο 7.4.3. του Κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
7.4.3 Γ΄ Φάση: Προημιτελική και Τελική (Final - Four)
Στους αγώνες της Γ΄ Προημιτελικής Φάσης συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες των 13 Περιφερειακών Διευ-

θύνσεων του πίνακα 1 οι οποίες προέκυψαν από τα αποτελέσματα των αγώνων και σύμφωνα με τους Πίνακες 
2 καθώς και οι δεύτερες στην κατάταξη ομάδες της Αττικής (Αττική 2) και της Κεντρικής Μακεδονίας (KM 2)
αντίστοιχα.

Κατά τη διεξαγωγή της Γ΄ Προημιτελικής Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων και στο πλαίσιο των αποκε-
ντρωμένων Περιφερειών πραγματοποιούνται οι αγώνες σύμφωνα με τον Πίνακα 3 προκειμένου να συμπληρωθεί ο 
νικητής για τον αριθμό των εννέα (9) ομάδων στον Πίνακα 3.1 και να συγκροτηθούν οι Όμιλοι των τριών (3)ομάδων 
(ταμπλό των τριών).
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Στο υποκεφάλαιο 7.5 του Κεφαλαίου 7 της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

7.5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κάθε σχολική μονάδα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό 
άθλημα, υποχρεούται να αποστέλλει στην οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες 
γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα. Οι μαθητές/τριες δεν δύναται να δηλωθούν 
σε λίστα άλλης σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος. Ο 
μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παράρτημα) και στην κατάσταση συμμετοχής (πα-
ράρτημα) έχει ως εξής:

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [12]
Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [14]
Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [16]
Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [18]
και ουδεμία τροποποίηση (αντικατάσταση μαθητών/τριών ή συμπλήρωση νέων ονομάτων στην αρχική λίστα 

συμμετοχής) είναι δυνατή μέχρι και την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος.
Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Τελικής Φάσης (final-four). 

Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να φαίνεται ότι ο 
αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα. Ειδικά για τη Χειροσφαίριση, που σύμφωνα με τα ισχύοντα δε φαίνεται στο 
φύλλο αγώνα, για τη συμμετοχή αθλητή σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση 
ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του παίκτη, κατά την στιγμή της πρώτης εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο για να 
αγωνισθεί.

Η επιλογή γίνεται από τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 
7.1. της παρούσης.

Στο υποκεφάλαιο 12.2. του Κεφαλαίου 12 αντικαθίσταται η φράση: «με το Προεδρικό Διάταγμα... 7-2-19790» ως 
εξής «με τις ισχύουσες διατάξεις.».

Στο Κεφάλαιο 16 το υποκεφάλαιο 16.1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 
3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

16.1 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
α) Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 

κάθε αθλήματος.
Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ υποχρεούται να ορίζει Επιτροπή Ενστάσεων στην οποία υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον 

μέλος είναι επίσημος κριτής ή διαιτητής του αθλήματος.
Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή υποβάλλονται εγγράφως και εκδικάζονται πριν την έναρξη 

των αγώνων.
Ενστάσεις οι οποίες αφορούν σε αποτέλεσμα ή κανονισμούς αγωνίσματος υποβάλλονται εντός τριάντα (30') 

λεπτών από την επίσημη αναγγελία του αποτελέσματος του αγωνίσματος αυτού.
β) Έφεση κατά απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων γίνεται μόνο για αντικανονική συμμετοχή. Η εν λόγω έφεση 

υποβάλλεται για εκδίκαση στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ωρών από τη γνω-
στοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων και εκδικάζεται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών.

Κάθε έγγραφη Ένσταση ή Έφεση υποβάλλεται ενυπόγραφα από τον/την μαθητή/τρια-αθλητή/τρια ή εξουσιο-
δοτημένο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από παράβολο 20 € (είκοσι ευρώ) (έντυπο χωρίς να συμπληρωθούν τα 
στοιχεία), άλλως δεν γίνεται δεκτή για εξέταση.
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Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται με κάθε έν-
σταση ή έφεση παραμένει χωρίς να συμπληρωθούν τα 
στοιχεία μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Εφό-
σον η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται 
χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία στον καταθέτη. 
Ομοίως επιστρέφεται εφόσον γίνει στη συνέχεια δεκτή 
η τυχόν υποβληθείσα έφεση. Στην περίπτωση που η 
ένσταση απορριφθεί και στη συνέχεια απορριφθεί και 
πιθανή έφεση, τα δύο παράβολα (ένστασης και έφεσης) 
συμπληρώνονται και επιστρέφονται στον καταθέτη φω-
τοτυπίες ολοκλήρων των παραβόλων συμπληρωμένων 
με όλα τα στοιχεία και τα αποκόμματα αυτών.

Στο Κεφάλαιο 16 το υποκεφάλαιο 16.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/
Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

16.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
16.2.1 Δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά τη διεξαγω-

γή των ομαδικών αθλημάτων των Πανελλήνιων Αγώνων 
Λυκείων έχουν μόνο οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν 
στους αγώνες για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους:

α) για αντικανονική συμμετοχή,
β) για πλαστοπροσωπία και
γ) για παράβαση κανονισμών
Ένσταση η οποία αφορά:
- αντικανονική συμμετοχή: υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν την έναρξη κάθε αγώνα,
- πλαστοπροσωπία: υποβάλλεται οποιαδήποτε χρο-

νική στιγμή γίνει αντιληπτή από την έναρξη του αγώνα 
μέχρι και το τέλος του αγώνα και πριν την υπογραφή και 
το «κλείσιμο» του φύλλου αγώνα,

- παράβαση κανονισμών: υποβάλλεται στο τέλος του 
ημιχρόνου ή στο τέλος του αγώνα και εφόσον έχει δη-
λωθεί η σχετική πρόθεση υποβολής και έχει αναγραφεί 
από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα. (Με τον όρο «πα-
ράβαση κανονισμών» δεν εννοούνται περιπτώσεις οι 
οποίες αφορούν στην κρίση διαιτητή σε αποφάσεις του.)

Ένσταση έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο ο δηλωμέ-
νος στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής -προπονητής 
της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά και παραβό-
λου (έντυπο) αξίας είκοσι (20) ευρώ.

Ένσταση η οποία υποβάλλεται μετά την υπογραφή 
και το «κλείσιμο» του φύλλου αγώνα (στο φύλλο αγώνα 
αναγράφεται υποχρεωτικά και η ώρα υπογραφής) δεν 
γίνεται δεκτή.

16.2.2. Α΄ Φάση Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων
Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ υποχρεούται, κατά τη διε-

ξαγωγή κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος της Α΄ Φάσης 
των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίζει:

α) Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από: τον α' δι-
αιτητή και έναν κριτή του αγώνα και ένα τρίτο μέλος το 
οποίο ορίζει η διοργανώτρια ΟΕΣΑΔ ως επόπτη αγώνα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων εκδικάζει τις τυχόν υποβλη-
θείσες κατά τα ανωτέρω (16.2.1) Ενστάσεις σε χρονικό 
διάστημα εντός δυο (2) ωρών από την υπογραφή και το 
«κλείσιμο» του φύλλου αγώνα. Με την έκδοση της από-
φασής της υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και 
με κάθε προβλεπόμενο τρόπο (διά ζώσης, με ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο κ.ά) στο συνοδό καθηγητή-προπονητή 
της ομάδας που υπέβαλε την Ένσταση.

β) Επιτροπή Εφέσεων αποτελούμενη από: τον Α΄ Αντι-
πρόεδρο της διοργανώτριας ΟΕΣΑΔ (καθηγητή ΠΕ11 
υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε.), το Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και έναν κατά προτε-
ραιότητα, ανά άθλημα, καθηγητή ή εκπαιδευτή διαιτη-
σίας του αθλήματος ή διαιτητή ή τεχνικό σύμβουλο με 
ειδικές γνώσεις στο άθλημα η καθηγητή ΠΕ11 Φυσικής 
Αγωγής με ειδικότητα στο άθλημα, ο οποίος ορίζεται 
από τη διοργανώτρια ΟΕΣΑΔ.

Έφεση κατά απόφασης εκδικασθείσας ένστασης 
κατά τη διεξαγωγή της Α΄ Φάσης των Πανελλήνιων 
Αγώνων έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο ο δηλωμένος 
στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής - προπονητής 
της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά και παρα-
βόλου (έντυπο) αξίας είκοσι (20) ευρώ στην Επιτροπή 
Εφέσεων και σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) 
ωρών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επι-
τροπής Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Εφέσεων της Α΄ Φάσης των Πανελλήνιων 
Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν υποβληθείσες κατά τα ανωτέ-
ρω Εφέσεις σε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) ωρών 
από την υποβολή τους. Με την έκδοση της απόφασής της 
η Επιτροπή Εφέσεων υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει 
άμεσα και με κάθε προβλεπόμενο τρόπο (διά ζώσης, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά) στο συνοδό καθηγητή - 
προπονητή της ομάδας που υπέβαλε την Έφεση.

16.2.3 Β΄ και Γ (προημιτελική) Φάση Πανελλήνιων Αγώ-
νων Λυκείων

Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ υποχρεούται, κατά τη διε-
ξαγωγή κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος της Β΄ και Γ΄ 
Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίζει:

Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από: τους δύο 
διαιτητές και έναν κριτή του αγώνα και τους δύο αρ-
χηγούς αποστολής (που έχουν ορισθεί από τις ΟΕΣΑΔ) 
των ομάδων.

Η Επιτροπή Ενστάσεων εκδικάζει τις τυχόν υποβλη-
θείσες κατά τα ανωτέρω (16.2.1) Ενστάσεις σε χρονικό 
διάστημα εντός δυο (2) ωρών από την υπογραφή και το 
«κλείσιμο» του φύλλου αγώνα. Με την έκδοση της από-
φασής της υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και 
με κάθε προβλεπόμενο τρόπο (διά ζώσης, με ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο κ.ά) στο συνοδό καθηγητή - προπονητή 
της ομάδας που υπέβαλε την Ένσταση.

Η Κ.ΟΕ.Σ.Α.Δ. υποχρεούται κατά τη διεξαγωγή των 
αγώνων των ομαδικών αθλημάτων της Β΄ και Γ΄ Φάσης 
των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, να ορίσει:

Επιτροπή Εφέσεων αποτελούμενη από: ένα μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας του Αθλήματος (το 
οποίο προτείνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτη-
σίας), έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και έναν εκπρό-
σωπο τον οποίο ορίζει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στην ανωτέρω Επιτροπή Εφέσεων δύναται να ορι-
σθούν από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και αναπληρωματικά μέλη.

Έφεση κατά απόφασης εκδικασθείσας ένστασης κατά 

τη διεξαγωγή της Β΄ και Γ΄ (Προημιτελικής) Φάσης των 

Πανελλήνιων Αγώνων έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο 

ο δηλωμένος στο φύλλο αγώνα συνοδός καθηγητής - 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1064 Τεύχος Β’ 109/25.01.2019

προπονητής της ομάδας με την κατάθεση υποχρεωτικά 

και παραβόλου (έντυπο) αξίας είκοσι (20) ευρώ στην Επι-

τροπή Εφέσεων και σε χρονικό διάστημα εντός δώδε-

κα (12) ωρών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της 

Επιτροπής Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Εφέσεων της Β΄ και Γ΄ (Προημιτελικής)

Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν 

υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω Εφέσεις σε χρονικό δι-

άστημα εντός δώδεκα (12) ωρών από την υποβολή τους. 

Με την έκδοση της απόφασής της η Επιτροπή Εφέσεων 

υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε 

προβλεπόμενο τρόπο (διά ζώσης, με ηλεκτρονικό τα-

χυδρομείο κ.ά) στο συνοδό καθηγητή-προπονητή της 

ομάδας που υπέβαλε την Έφεση.

16.2.4 Γ΄ Τελική Φάση (Final - Four)

Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ υποχρεούται, κατά τη διε-

ξαγωγή κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος της Γ΄ Τελικής 

Φάσης (Final - Four) των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, 

να ορίζει: α) Επιτροπή Ενστάσεων: όπως περιγράφεται 

στο 16.2.3 σημείο α).

Η Επιτροπή Ενστάσεων εκδικάζει τις τυχόν υποβλη-

θείσες κατά τα ανωτέρω (16.2.1) Ενστάσεις σε χρονικό 

διάστημα εντός δυο (2) ωρών από την υπογραφή και το 

«κλείσιμο» του φύλλου αγώνα. Με την έκδοση της από-

φασής της υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει άμεσα και 

με κάθε προβλεπόμενο τρόπο (διά ζώσης, με ηλεκτρονι-

κό ταχυδρομείο κ.ά) στο συνοδό καθηγητή - προπονητή 

της ομάδας που υπέβαλε την Ένσταση.

β) Επιτροπή Εφέσεων αποτελούμενη από: τον Α΄ Αντι-

πρόεδρο της διοργανώτριας ΟΕΣΑΔ (καθηγητή ΠΕ11 

υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε.), έναν, κατά προ-

τεραιότητα, ανά άθλημα, καθηγητή ή εκπαιδευτή διαι-

τησίας του αθλήματος ή διαιτητή ή τεχνικό σύμβουλο με 

ειδικές γνώσεις στο άθλημα ή καθηγητή ΠΕ11 Φυσικής 

Αγωγής με ειδικότητα στο άθλημα, ο οποίος ορίζεται 

από τη διοργανώτρια ΟΕΣΑΔ και έναν Συντονιστή Εκ-

παιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής από 

την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπάγεται η 

διοργανώτρια ΟΕΣΑΔ.

Έφεση κατά απόφασης εκδικασθείσας ένστασης κατά 

τη διεξαγωγή της Γ΄ Τελικής Φάσης (Final - Four) των 

Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων έχει δικαίωμα να υπο-

βάλει μόνο ο δηλωμένος στο φύλλο αγώνα συνοδός 

καθηγητής - προπονητής της ομάδας με την κατάθεση 

υποχρεωτικά και παραβόλου (έντυπο) αξίας είκοσι (20) 

ευρώ στην Επιτροπή Εφέσεων και σε χρονικό διάστη-

μα εντός δώδεκα (12) ωρών από τη γνωστοποίησή της 

απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Εφέσεων της Γ΄ Τελικής Φάσης (Final - Four) 

των Πανελλήνιων Αγώνων εκδικάζει τις τυχόν υποβλη-

θείσες κατά τα ανωτέρω Εφέσεις σε χρονικό διάστημα 

εντός έξι (6) ωρών από την υποβολή τους. Με την έκδοση 

της απόφασης της η Επιτροπή Εφέσεων υποχρεούται 

να τη γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε προβλεπόμενο 

τρόπο (διά ζώσης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά) στο 

συνοδό καθηγητή-προπονητή της ομάδας που υπέβαλε 

την Έφεση.

16.2.5 Οι αποφάσεις των Επιτροπών Ενστάσεων και 

Εφέσεων σε όλες τις Φάσεις των Πανελλήνιων Αγώνων 

Λυκείων είναι οριστικές.

16.2.6 Η διοργανώτρια ΟΕΣΑΔ δύναται να τροποποιεί 

εγκαίρως και εντός των χρονικών ορίων, όπως περιγρά-

φονται κατά περίπτωση στα ανωτέρω, τις οριζόμενες 

από αυτή Επιτροπές Ενστάσεων και Εφέσεων στις περι-

πτώσεις α) στενών χρονικών ορίων πραγματοποίησης 

των αγώνων, β) όταν κάποιο από τα οριζόμενα μέλη 

κωλύεται να παραστεί, γ) λόγω έκτακτων γεγονότων 

(αδυναμία μετακίνησης λόγω καιρικών συνθηκών, ή 

απεργίας των Μ.Μ.Μ.) κ.ά.

16.2.7 Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται με κάθε 

ένσταση ή έφεση, παραμένει χωρίς να συμπληρωθούν 

τα στοιχεία μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. 

Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέ-

φεται χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία στον συνοδό 

καθηγητή -προπονητή της ομάδας. Ομοίως επιστρέφεται 

εφόσον γίνει στη συνέχεια δεκτή η τυχόν υποβληθεί-

σα έφεση. Στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί 

και στη συνέχεια απορριφθεί και πιθανή έφεση, τα δύο 

παράβολα (ένστασης και έφεσης) συμπληρώνονται και 

επιστρέφονται στο συνοδό καθηγητή - προπονητή της 

ομάδας που τα κατέθεσε φωτοτυπία ολοκλήρων των 

παραβόλων συμπληρωμένων με όλα τα στοιχεία και τα 

αποκόμματα αυτών.

16.2.8 Για ενστάσεις που δεν εκδικάστηκαν σε πρώτο 

βαθμό ή απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, δεν είναι 

δυνατή η υποβολή Έφεσης και αν υποβληθεί απορρί-

πτεται για τυπικούς λόγους.

16.2.9 Ενστάσεις ή Εφέσεις στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., δεν γί-

νονται δεκτές.

16.2.10 Κάθε είδους καταγγελία η οποία αφορά στους 

αγώνες υποβάλλεται αρμοδίως στους Διοικητικούς Προ-

ϊστάμενους των εμπλεκόμενων προσώπων, οι οποίοι 

οφείλουν και να διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα.

Το Κεφάλαιο 19 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της αριθμ. 190677/

Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής από-

φασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθενται 

παράγραφοι ως εξής:

τα σημεία όλων των Κεφαλαίων της αριθμ. 190677/

Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ. Β΄/2016 υπουργικής από-

φασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα οποία ανα-

φέρεται ο όρος «Σχολικός Σύμβουλος» αντικαθίστανται 

με τον όρο «Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής».

Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και όλοι οι συμμετέχοντες στους Πανελ-

λήνιους Αγώνες Λυκείων υποχρεούνται να τηρούν και 

να εφαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα όπως αποστέλ-

λονται από την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις της 

Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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 Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1009221 ΕΞ 2019 (2)

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 
Τμήματος Α7΄ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης 
της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολή λει-
τουργίας του Τμήματος A3΄ - Ελέγχων της 1ης 
Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 
περιπτώσεων αα΄ και ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παρ. 2 έως 
5 του άρθρου 41 αυτού.

β) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροπο-

ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του 
άρθρου 38 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

3. Τις κατωτέρω αποφάσεις, με αριθμ.:

α) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β΄ 2740) του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας 
Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, 
ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β΄ Ηρακλείου, Ε΄ Θεσσαλονί-
κης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης -
Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας), Α΄ Λάρισας (Α΄ 
Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας - Τύρναβου), Βόλου» και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1106058ΕΞ2017/7-7-2017 (Β΄ 2424) απόφα-
ση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 
Τμήματος Α6΄ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης, καθώς 
και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α4΄ - Ελέγχων 
της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της 

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Το αριθμ. 106/02-1-2019 έγγραφο του Προϊσταμέ-
νου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με θέμα «Μεταφορά του 
Τμήματος A3΄ από την 1η Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών και να λάβει τη θέση του Τμήματος Α7΄ - Ελέγχων 
στη 2η Υποδιεύθυνση.» και το από 07-01-2019 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του Τμήματος 
Α7΄ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και 
αναστολής λειτουργίας του Τμήματος A3'- Ελέγχων της 
1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ., για λόγους ομοιό-
μορφης κατανομής του υπηρεσιακού φόρτου μεταξύ 
των δύο (2) Υποδιευθύνσεων και αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος 
Α7΄ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και 
την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος A3΄- Ελέγχων 
της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ., πέντε ημέρες 
από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ίδια ημερομηνία, οι εκκρεμείς υποθέσεις 
του Τμήματος A3΄- Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, του οποίου αναστέλλεται η λει-
τουργία, παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται από 
το Τμήμα Α7΄ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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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 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,


