
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της αρμοδιότητας του τρίτου εδαφί-
ου της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), σύμφωνα με το τέταρτο 
εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ 
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

2 Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης 
διακρίσεων έτους 2017, προϋποθέσεις, απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο 
συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-
βολή αυτής.

3 Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης 
διακρίσεων έτους 2017, προϋποθέσεις, απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο 
συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-
βολή αυτής σε μεταμοσχευμένους ή αιμοκαθαι-
ρόμενους αθλητές και προπονητές αυτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/ 
412250/16905/2173/499 (1)
Παράταση της αρμοδιότητας του τρίτου εδαφί-

ου της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του 

ν. 2725/1999 (Α΄ 121), σύμφωνα με το τέταρτο 

εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ 

του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 παρ. 2 ε, περ. iv «Σύσταση Γενικών 

Γραμματειών - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», του
ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 137/Α΄/26-07-1985).

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22-04-2005).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού»(ΦΕΚ 7/Α΄/22.01.2018), όπως 
ισχύει.

δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, [….] Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015).

ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).

στ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016).

ζ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι-
κής Ναυτιλίας, [….] της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/ 
5.11.2016).

θ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (ΦΕΚ 180/Α΄/23.11.2017).

ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄/23.11.2017).

ια) Της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄/9-10-2015).

ιβ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο 
Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016), όπως τροποποι-
ήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/
4796/434/325/28.02.2018 (ΦΕΚ 852/Β΄/09.03.2018) από-
φαση των ιδίων.

2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρ-
θρου 41Γ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/17-06-1999), 
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όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
66 ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α΄/3.08.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της περιπτ. β’ της 
παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 ανάθεση της 
αρμοδιότητας εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και εν 
γένει διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήμα-
τος Εισιτηρίων, όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο 
της περιπτ. β’ της παρ.6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/
1999, στις διοργανώτριες αρχές Super League και 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. παρατείνεται για τις αγωνιστικές περιόδους 
2018-2019 και 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
412334/16912/9165 (2)
Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης 

διακρίσεων έτους 2017, προϋποθέσεις, απαιτού-

μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο 

συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-

βολή αυτής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) α1) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει σήμερα.

α2) Της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75
ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/
1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 239).

α3) Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
Επαγγελματικός Αθλητισμός» (Α΄ 121), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 ν. 3708/2008 «Κα-
ταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210) και τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), το άρθρο 38 του ν. 4115/
2013 (Α΄ 24), το άρθρο 32 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) και 
το άρθρο 66 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141).

β) β1) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»  
(Α΄ 98).

β2) Του π.δ. 70/22-09-2015 (114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού….».

β3) Του π.δ. 73/23-09-2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

β4) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

β5) Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Την αριθμ. 3099/27-01-2004 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού με θέμα «παροχή Οικονομικής 
Επιβράβευσης σε διακρινόμενους κωφούς αθλητές και 
προπονητές» (ΦΕΚ 179 Β΄).

3. Την αριθμ. Y29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄2168/09-10-2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 (ΦΕΚ 3672/Β΄/
11-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γεώργιο Βασιλειάδη».

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/ 
434/325, (ΦΕΒ 852/Β΄/9-3-2018) κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώρ-
γιο Βασιλειάδη».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιο-
ρίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις 
εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν 
κατά το έτος 2017.

7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/
200938/13572/2412/1351/2-5-2018, εισηγητική έκθεση 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι

Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:
1. Σε αθλητή - αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχι-

στον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που 
ορίζονται στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 όπως αντικα-
ταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε αγωνίσματα 
ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περι-
λαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα 
των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώ-
νων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστι-
κής Ολυμπιάδας.

2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημεί-
ωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς 
και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν 
συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης.

3. Σε συνοδό – αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και 
σε συνοδό - αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγω-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46615Τεύχος Β’ 3713/29.08.2018

νίζεται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώ-
νισμα τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης

1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλ-
λιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο 
ομοσπονδίες.

2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) του-
λάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχι-
στον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση 
σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνω-
ση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες σε 
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώ-
νες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται 
κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται 
με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η δι-
άκριση.

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων

1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές 
και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 90.000 €

2η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 60.000 €

3η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 50.000 €

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 21.000 €

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 15.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας 
επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής 
επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000 €

2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές 
και αθλήτριες με αναπηρία (ΑμεΑ) ατομικού ή ομαδικού 
αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 90.000 €

2η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 60.000 €

3η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 50.000 €

4η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 25.000 €

5η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 20.000 €

6η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 15.000 €

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

21.000 €

4η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

14.000 €

5η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

8.000 €

6η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

5.000 €

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
 Γυναικών

25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

15.000 €

4η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

8.000 €

5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

5.000 €

6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών

3.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας
επίδοσης ανδρών - γυναικών

30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής
επίδοσης ανδρών - γυναικών

15.000 €

3. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές 
και αθλήτριες που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διά-
κριση σε αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και συγκεντρώ-
νουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1η Σκακιστική Ολυμπιάδα 30.000 €

2η " 25.000 €

3η " 20.000 €

4. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών 
ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους 
αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίση με ποσοστό 
εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλή-
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ματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δι-
καιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται 
στους αθλητές που πήραν μέρος σ’ αυτούς, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομά-
δων της οικείας ομοσπονδίας.

5. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες 
από μία διακρίσεις κατά το έτος 2017 χορηγείται η οι-
κονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και 
για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται 
για κάθε μια από τις διακρίσεις.

6. Η οικονομική επιβράβευση σε συνοδούς - αθλη-
τές τυφλών παραολυμπιονικών και στους συνοδούς - 
αθλητές των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί 
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους, 
χορηγείται ποσοστό τριάντα τοις 30% της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραο-
λυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία.

7. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα 
σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του 
παρόντος άρθρου.

Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότε-
ροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή 
σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω 
διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό 
του προηγούμενου εδαφίου 7.Α. του παρόντος άρθρου 
υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις 
που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προ-
σαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις 
άλλες διακρίσεις.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της 
διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προ-
πονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό 
της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα 
προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της 
οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέ-
πεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό 
επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της οικείας ομοσπονδίας.

9. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποί-
ους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορο-
γράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ 
τους κατ’ ίσα μέρη.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαι-
τούνται:

Προκειμένου για αθλητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε 

εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού - αθλη-
τή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού -
αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί 
όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορί-
ζεται η 15η Οκτωβρίου 2018.

β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να 
περιλαμβάνονται:

- ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος 
γέννησης,

- η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του 
αγωνίσματος και της κατηγορίας,

- η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης,
- η διοργάνωση,
- για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και 

των χωρών στο αγώνισμα,
- για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών κα-

θώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής 
και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας 
στην διοργάνωση,

- εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύ-
ον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των 
Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων 
Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας,

- εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διε-
θνούς ομοσπονδίας,

- ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμε-
τάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ.

γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των 
αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώ-
νων για τα ομαδικά αθλήματα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 
του προπονητή του κατά το έτος 2017.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει 
τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποι-
νικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο 
ετών και άνω.

Προκειμένου για προπονητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποί-

ου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλε-
πόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η
15η Οκτωβρίου 2018.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από 
την οποία να προκύπτει:

- ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκε-
κριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της 
ομάδας),

- το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,
- η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,
- η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος
- η ιδιότητα του εν λόγω προπονητή σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999 
όπως ισχύει σήμερα.

γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κα-
τάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο 
ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρι-
σμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο 
αθλητικό σωματείο.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερό-
μενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία 
του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2017, 
ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως 
ισχύει σήμερα και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Προκειμένου για χορογράφο και επιστημονικούς συ-
νεργάτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επι-
στημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα 
σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγω-
νιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2018.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από 
την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χο-
ρογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκρι-
μένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομά-
δας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, 
η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα 
οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο 
αθλητικό φορέα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

Άρθρο 5
Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την αρμόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός 
αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι   

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
412303/16909/9162 (3)
Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης 

διακρίσεων έτους 2017, προϋποθέσεις, απαιτού-

μενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο 

συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την κατα-

βολή αυτής σε μεταμοσχευμένους ή αιμοκαθαι-

ρόμενους αθλητές και προπονητές αυτών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) α1) Του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85 /ΕΕ) – δημοσιολογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει σήμερα.

α2) Της παρ. 8 του άρθρου 31 ν. 2725/1999 (Α΄ 101), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75
ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/
1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 239).

α3) Του άρθρου 34 ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
Επαγγελματικός Αθλητισμός» (Α΄ 121), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 ν. 3708/2008 «Κατα-
πολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 210 ) και τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), το άρθρο 38 του ν. 4115/
2013 (Α΄ 24), το άρθρο 32 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49) και 
το άρθρο 66 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141).

β) β1) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»  (Α΄ 98).

β2) Του π.δ. 70/22-09-2015 (114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού….».

β3) Του π.δ. 73/23-09-2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

β4) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

β5) Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Την αριθμ. 3099/27-01-2004 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού με θέμα «παροχή Οικονομικής 
Επιβράβευσης σε διακρινόμενους κωφούς αθλητές και 
προπονητές» (ΦΕΚ 179/Β΄).

3. Την αριθμ. 8905/26-2-2004 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού με θέμα «παροχή Οικονομικής Επιβρά-
βευσης σε διακρινόμενους μεταμοσχευμένους και αιμο-
καθαιρόμενους αθλητές και προπονητές αυτών».

4. Την αριθμ. Y29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168/09-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900 (ΦΕΚ 3672/Β΄/
11-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γεώργιο Βασιλειάδη».

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/ 
434/325 (ΦΕΚ 852/Β΄/9-3-2018) κοινή υπουργική απόφα-
ση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο 
Βασιλειάδη».

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιο-
ρίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις 
εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν 
κατά το έτος 2017.

8. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΡΠΠΔΕΕΜ/ 
200938/13572/2412/1351/2-5-2018 εισηγητική έκθεση 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
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Άρθρο 1
Δικαιούχοι

Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:
1. Σε πρόσωπα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μετα-

μόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και έχουν 
πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες δια-
κρίσεις (1η έως 6η θέση) σε αγώνες που διοργανώνουν 
αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες.

2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα ση-
μείωσε μία από τις ανωτέρω εξαιρετικές αγωνιστικές 
διακρίσεις.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης

1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλ-
λιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο 
ομοσπονδίες.

2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) του-
λάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχι-
στον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση 
σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνω-
ση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες σε 
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώ-
νες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται 
κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται 
με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. 5. 
Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγ-
γέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση.

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων

1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε μεταμο-
σχευμένους ή αιμοκαθαιρόμενους αθλητές και αθλήτρι-
ες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήμα-
τος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, 
ορίζεται ως εξής:

ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ

1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 35.000 €

2η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 27.000 €

3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 21.000 €

4η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 14.000 €

5η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 8.000 €

6η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 5.000 €

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 25.000 €

2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 20.000 €

3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 15.000 €

4η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 8.000 €

5η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 5.000 €

6η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών –
Γυναικών 3.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας 
επίδοσης ανδρών - γυναικών 30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής 
επίδοσης ανδρών - γυναικών 15.000€

2. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες 
από μία διακρίσεις κατά το έτος 2017 χορηγείται η οι-
κονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και 
για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται 
για κάθε μια από τις διακρίσεις.

3. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα 
σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του 
παρόντος άρθρου.

Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότε-
ροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή 
σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω 
διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό 
του προηγούμενου εδαφίου 3.Α. του παρόντος άρθρου 
υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις 
που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προ-
σαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής 
επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις 
άλλες διακρίσεις.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της 
διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προ-
πονητές το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης 
επιμερίζεται, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 
εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση 
που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό εθνικών ομά-
δων τότε αυτό επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαι-
τούνται:

Προκειμένου για αθλητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε 

εξαιρετική αγωνιστική διάκριση. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 
2018.

β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να 
περιλαμβάνονται:

- ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος 
γέννησης,

- η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του 
αγωνίσματος και της κατηγορίας,
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- η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης,
- η διοργάνωση,
- για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και 

των χωρών στο αγώνισμα,
- για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών κα-

θώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής 
και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας 
στην διοργάνωση,

- εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διε-
θνούς ομοσπονδίας,

- ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμε-
τάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ.

γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των 
αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώ-
νων για τα ομαδικά αθλήματα.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατο-
μικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία 
του προπονητή του κατά το έτος 2017.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφε-
ρόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει 
τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποι-
νικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο 
ετών και άνω.

Προκειμένου για προπονητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποί-

ου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλε-
πόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η
15η Οκτωβρίου 2018.

β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από 
την οποία να προκύπτει:

- ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκε-
κριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της 
ομάδας),

- το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,

- η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,
- η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος,
- η ιδιότητα του εν λόγω προπονητή σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999 
όπως ισχύει σήμερα.

γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κα-
τάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο 
ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρι-
σμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο 
αθλητικό σωματείο.

δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατήριου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερό-
μενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία 
του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2017, 
ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως 
ισχύει σήμερα και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 5
Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την αρμόδια Δι-
εύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός 
αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  
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*02037132908180008*

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,


		2018-08-29T13:06:13+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




