
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.800/1624/68722/
Σ.16134/06-10-2017 κοινής απόφασης Ανα-
πληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος 
πληρωμών και λοιπών λεπτομερειών για την 
εξειδίκευση της ανατεθείσας εντολής παροχής 
εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και νομικής 
υποστήριξης του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη διεθνή 
Δικηγορική Εταιρεία HOLMAN FENWICK WILLAN 
LLP κατά την εκδίκαση των δύο διαιτητικών 
υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Διεθνούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου (με αριθμούς καταχώρισης 
18675/GZ/MHM/AGF/Z και 20215/AGF/ZF)» 
(Β΄3746)”.

2 Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-
ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/06-09-2018 
(Β΄/3967/12-09-2018) κοινής υπουργικής από-
φασης του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση 
της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 
386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β΄3254/ 
08-08-2018) κοινής υπουργικής απόφασης σχετι-
κά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή» - Παράταση προ-
θεσμίας της παρ. 1 αρ. 5 της κοινής υπουργικής 
απόφασης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.800/1615/74926/Σ.17904 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. Φ.800/1624/68722/
Σ.16134/06-10-2017 κοινής απόφασης Ανα-
πληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός χρονοδιαγράμμα-
τος πληρωμών και λοιπών λεπτομερειών για 
την εξειδίκευση της ανατεθείσας εντολής πα-
ροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και 
νομικής υποστήριξης του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη 
διεθνή Δικηγορική Εταιρεία HOLMAN FENWICK 
WILLAN LLP κατά την εκδίκαση των δύο διαιτη-
τικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του 
Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (με αριθμούς καταχώ-
ρισης 18675/GZ/MHM/AGF/Z και 20215/AGF/ZF)» 
(Β΄3746)”. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ.17 του άρθρου 13 του ν.3790/2009 «Εταιρεί-

ες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου 
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση 
φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄143).

β. Της παρ.5 του άρθρου δεύτερου του ν.4460/2017 
«Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Σουη-
δικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία 
των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων με το Ελληνικό Πο-
λεμικό Ναυτικό στον Τομέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης 
των Ειδικών Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄37).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Την από Ιουν 2014 κοινή απόφαση υπουργών Οικο-
νομικών και Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση παροχής εξειδι-
κευμένων νομικών υπηρεσιών και νομικής υποστήριξης 
του Ελληνικού Δημοσίου και του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους στη διεθνή Δικηγορική Εταιρεία HOLMAN 
FENWICK WILLAN LLP».

3. Της Υ68/2018 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β’4085).

4. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

5. Την προσφυγή της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΑΕ και λοιπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου (18675/GZ/
MHM/AGF/ZF) και την αντίθετη προσφυγή του Ελληνι-
κού Δημοσίου (20215/AGF/ZF) που εκκρεμεί ενώπιον 
του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of 
Commerce/ICC).

6. Την από 21-6-2017 οικονομική προσφορά της 
διεθνoύς Δικηγορικής Εταιρείας HOLMAN FENWICK 
WILLAN LLP.

7. Την από 5-3-2018 διαδικαστική διαταγή του Διαι-
τητικού Δικαστηρίου (ICC) και το συνημμένο σε αυτή 
χρονοδιάγραμμα, από το οποίο προκύπτει σημαντική 
διαφοροποίηση των διαδικαστικών σταδίων εκδίκα-
σης της προσφυγής ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου.

8. To από 25 Ιουλ 2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου με το οποίο διαβιβάστηκε από την δικηγορική 
εταιρεία HOLMAN FENWICK WILLAN LLP το νέο αναθε-
ωρημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών σύμφωνα με το 
PROCEDURAL ORDER 6 που απέστειλε το Διαιτητικό 
Δικαστήριο (ICC).

9. Το με αριθμ. 218-2266/39040/27-7-2018 έγγραφο με 
το οποίο το ΝΣΚ βεβαιώνει ότι υπάρχει αντιστοιχία μετα-
ξύ των σταδίων χειρισμού της υπόθεσης που περιγράφο-
νται στο νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών που απέστειλε 
η δικηγορική εταιρεία (HWL LLP) και στα επιμέρους στά-
δια χειρισμού που προσδιορίζονται στο PROCEDURAL 
OREDER 6 που εξέδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο(ICC).

10. Την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμμα-
τος πληρωμών όπως ορίσθηκε στην αριθμ.Φ.800/1624/
68722/Σ.16134/06-10-2017 κοινή απόφαση Αναπληρω-
τών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ώστε 
να είναι σύμφωνο με τα νέα διαδικαστικά στάδια εκδίκα-
σης της προσφυγής ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου.

11. Την υπ’ αριθμ 315/2018 Εισηγητική Έκθεση του 
Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που 
προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παρ.1 του ν.4460/2017, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος πληρωμών

1. Οι παρ.2 και 3 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.Φ.800/
1624/68722/Σ.16134/06-10-2017 κοινής απόφασης Ανα-
πληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών 
αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, σύμ-
φωνα με την αρχική οικονομική προσφορά της Εταιρεί-
ας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της διαιτητικής διαδι-
κασίας, όπως καθορίζεται στις διαδικαστικές διαταγές 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου και όπως περιγράφεται 
στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της παρούσας παρα-
γράφου. Η κάθε πληρωμή πραγματοποιείται μετά την 
ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση κάθε διαδικαστικού σταδίου, σύμφωνα 
με το κάτωθι ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΠΟΣΟ ΚΑΘΕ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΜΗΝΑΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1η £700,000 Μάρτιος - 
Απρίλιος 2017 
(Εκτελέστηκε)

Υπόθεση υπ’ αριθμ. 18675/GZ/MHM/AGF/ZF Εκκρεμείς οφει-
λές από ολοκληρωθέντα στάδια 8,9,10 και 11 της διαιτητικής 
διαδικασίας

2η £824,000 Ιούνιος-Ιούλιος 2017 
(Εκτελέσθηκε)

Υπόθεση υπ’ αριθμ. 20215/AGF/ZF Προετοιμασία πρώτου και 
δεύτερου έγγραφου υπομνήματος

3η £430,000 Αύγουστος-
Σεπτέμβριος 2017

Υπόθεση υπ’ αριθμ. 20215/AGF/ZF 
Στάδιο 1: Συλλογή εγγράφων (αιτήματα χορήγησης, ενστά-
σεις για μη χορήγηση). 
Στάδιο 2: Πρώτο έγγραφο υπόμνημα-προετοιμασία καταθέσεων 
πραγματογνωμόνων και μαρτύρων- αποδεικτικών εγγράφων. 
Στάδιο 3: Δεύτερο έγγραφο υπόμνημα, αντίκρουση ισχυρι-
σμών, απάντηση ενάγοντος 
Στάδιο 4: Προετοιμασία και κατάθεση γνώμης ειδικού, προ-
ετοιμασία μαρτυρικών καταθέσεων και όλες οι ενδεχόμενες 
ενέργειες και στάδια που μπορεί να προκύψουν στην περί-
πτωση που προστεθούν επιπλέον στάδια στην διαιτητική 
διαδικασία μέχρι και την έναρξη των ενεργειών/σταδίων της 
επόμενης πληρωμής.

4η £320,000 Μάρτιος-
Απρίλιος 2018

Υπόθεση υπ’ αριθμ. 20215/AGF/ZF 
Στάδιο 5: Απάντηση του Ελληνικού Δημοσίου σε αιτήσεις 
απόρριψης των αξιώσεών του και ενστάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 23(4) των Κανόνων του Δικαστηρίου, πρόταση για τον 
χωρισμό της υπόθεσης σε νομικά και οικονομικά ζητήματα 
(υπολογισμό ζημίας) και έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.
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   Αριθμ. Φ10/169956/Δ1 (2)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2, κεφ. Β΄ του ν.2817/ 

2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/14-3-2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν.3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο-

λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 
(ΦΕΚ 118/Α΄/24-5-2011).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017) 
με θέμα «Επωνυμία σχολείων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) 
περί … Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ...

5. Τις διατάξεις του με αρ. π.δ. 125/2016 με θέμα 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/ 5-11-2016).

5η £ 75,000 Μάιος 2018 Στάδιο 6: Απάντηση του Ελληνικού Δημοσίου επί των αιτή-
σεων των εναγομένων για ταχεία εκδίκαση/απόρριψη των 
αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου

6η £ 125,000 Ιούλιος 2018 Στάδιο 7: Ακροαματική διαδικασία επί των αιτήσεων για την 
ταχεία εκδίκαση/απόρριψη των αξιώσεων του Ελληνικού 
Δημοσίου/Επανυποβολή 2ου Έγγραφου Υπομνήματος και 
σχετική απόφαση Δικαστηρίου

7η £ 427,500 Σεπτέμβριος 2018 Στάδιο 8: Τρίτο Έγγραφο Υπόμνημα: Προετοιμασία και Υπο-
βολή του, Απαντητικό Υπόμνημα στους αντίθετους ισχυρι-
σμούς των αντιδίκων.

8η £ 460,000 Δεκέμβριος 2018-
Ιανουάριος 2019

Στάδιο 9: Τέταρτο Έγγραφο Υπόμνημα (ισχυρισμοί-αντίθε-
τοι ισχυρισμοί), Προετοιμασία ακροαματικής διαδικασίας, 
συλλογή και εκτίμηση αποδεικτικού υλικού-Ακροαματική 
Διαδικασία

9η £ 88,500 Μη προσδιορισμένη 
ημερομηνία

Στάδιο 10: Έλεγχος Πρακτικών ακροαματικής διαδικασίας, 
Υποβολή υπομνήματος μετά την ολοκλήρωσή της, προετοι-
μασία τιμολογίων και δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την 
Διαιτητική Απόφαση. Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

10η £ 350,000 Μη προσδιορισμένη 
ημερομηνία

Στάδιο 11: Ακροαματική διαδικασία επί της ποσοτικοποίη-
σης της ζημίας, συνεργασία με πραγματογνώμονες επί των 
οικονομικών ζητημάτων και των τεχνικών προβλημάτων των 
υποβρυχίων, Απόφαση Δικαστηρίου

3. Το χρονοδιάγραμμα της παρ.2 είναι ενδεικτικό ως προς τους μήνες πραγματοποίησης των πληρωμών καθώς 
και τις περιγραφόμενες ενέργειες για κάθε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας. Υπέρβαση του ανώτατου ποσού 
της κάθε πληρωμής δεν χωρεί, παρά μόνο σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%), του ποσού αυτού αφαιρουμέ-
νου από την επόμενη πληρωμή και συνυπολογιζομένου στο ανώτατο όριο της συνολικής αμοιβής που μπορεί να 
καταβληθεί στην Εταιρεία. Σε περίπτωση τροποποίησης της διαιτητικής διαδικασίας μεσούσης της εξέλιξής της, 
κατόπιν διαταγής του Δικαστηρίου, αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα πληρωμών στο εξής, και, μέχρι την 
αναπροσαρμογή του, καταβάλλεται στην Εταιρεία ποσό που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το 
ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα με βάση τα δικαιολογητικά της παρ.1. Το ποσό αυτό αφαιρείται από επόμενες 
πληρωμές και συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της συνολικής αμοιβής της Εταιρείας. Υπέρβαση του συνολικού 
αυτού ανώτατου ποσού που μπορεί να καταβληθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρ.1 του δεύτερου άρθρου του 
ν. 4460/2017 (3.800.000 λίρες Αγγλίας) δεν χωρεί για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων λόγων ανωτέρας 
βίας και απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών ή προσθήκης επιπλέον σταδίων στη διαιτησία.».

2. Για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας απαιτείται προηγούμενη 
ρητή και ανέκκλητη δήλωση της Εταιρείας ότι συμφωνεί απόλυτα με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι
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6. Το με αριθμ. Φ.2.4/8227/24-9-2018 έγγραφο της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

7. Το με αριθμ. 7415/14-9-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.

8. Την αριθμ. 284/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

9. Την με αριθμ. 1/3-9-2018 πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/407/161608/
Β1/28-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολο-
γισμού και ΜΠΔΣ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2018-2019 και εντεύθεν της σχολικής μονάδας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης προστί-

θεται προσωνυμία «Χρόνης Αηδονίδης».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

Αριθμ.    ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 
ΤΑΕΥΕ/505873/20615/1735/204 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/

ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/ 

06-09-2018 (Β΄/3967/12-09-2018) κοινής υπουρ-

γικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροπο-

ποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/

ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 

(Β΄3254/08-08-2018) κοινής υπουργικής από-

φασης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή» - 

Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ. 5 της κοι-

νής υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και κυβερνη-

τικών οργάνων», αρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα-
τειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α’/26-07-1985).

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 

του Υπουργείου Ναυτιλίας 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, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
(ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’/ 05.11.2016).

στ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο 
Βασιλειάδη (ΦΕΚ Β΄/3672/11-11-2016) και της αριθμ. ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28-02-2018 
(ΦΕΚ Β’/852/09-03-2018) τροποποίησης αυτής.

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

η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09.10.2017).

2. Την παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4479/2017 (Α’ 94).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 
386611/15976/1417/152/3-8-2018 (Β’ 3254/8-8-2018) κοινή 
υπουργική απόφαση σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 
432589/17798/1552/168 (3967/Β΄/12-09-2018) «Τρο-
ποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 
386611/ 15976/1417/152/ 3-8-2018 (Β’ 3254/8-8-2018) 
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κάρτα 
Υγείας Αθλητή.

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

Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-
ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/06-09-2018
(Β΄/3967/12-09-2018) κοινή υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ως εξής:

Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/ 
1417/152/03-08-2018 (Β΄3254/08-08-2018) έως 31-12-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟ-
ΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018 
(Β΄3254/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
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