
  

      Μαρκόπουλο, 17 Σεπτεμβρίου 2018 
      Αρ. Πρωτ.: 229 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
Προς τα   
Σωματεία – Μέλη ΕΟΙ 
 

Θέμα :  "Κάρτα Υγείας Αθλητή" 
 

Αγαπητοί Κύριοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4479/29.6.2017 και την εφαρμοστική Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018), η οποία τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3967/B΄/12-
09-2018) θεσμοθετείται η "Κάρτα Υγείας Αθλητή", με προθεσμία εφαρμογής έως τις 
08.10.2018. (επισυνάπτεται η σχετική νομοθεσία). 
 
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές 
Ομοσπονδίες, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 
αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες. Η έκδοση και ανανέωσή της γίνεται ατελώς, χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για 
ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.  
 
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται αποκλειστικά από ιατρούς κατέχοντες την καρδιολογική 
ιδιότητα ή γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων με πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε.  Εκδίδεται δε μόνον 
κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων. 

α. Κλινική εξέταση 
β. Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό 
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

 
Επισυνάπτεται το νέο έντυπο "Κάρτα Υγείας Αθλητή" το οποίο είναι αναρτημένο και στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΙ. (http://www.hef.gr/index.php/el/omospondia/ekdosi-deltiwn).  
Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «Κάρτα Υγείας Αθλητή» με τα 
στοιχεία τους και να το τυπώσουν. Εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία τους, μπορούν να το τυπώσουν και να το συμπληρώσουν  
με καθαρά γράμματα. Να επικολλήσουν στο έντυπο στη σχετική θέση μια φωτογραφία 
τους τύπου διαβατηρίου. Στη συνέχεια, να φροντίσουν ο γιατρός που θα επισκεφθούν, 
αφού τους κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις, να συμπληρώσει την ημερομηνία της 
εξέτασης να υπογράψει και να σφραγίσει με ευκρίνεια το έντυπο. 
 



Η Κάρτα Υγείας Αθλητού /τριας μετά την θεώρησή της από το γιατρό θα 
υποβληθεί στην ΕΟΙ, προκειμένου να 
μητρώο της ΕΟΙ και στη συνέχεια 
 
Επισημαίνεται ότι όλοι οι αθ
"Κάρτα Υγείας Αθλητή" και κανένα άλλο έντυπο ή βεβαίωση ιατρού δε θα γίνονται δεκτά 
στο εξής. Ειδικά όσον αφορά 
ισχύσουν μέχρι την ημερομηνία
Κάρτα Υγείας Αθλητή, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 
Το έντυπο «Κάρτα Υγείας Αθλητή» θα συνοδεύει οπωσδήποτε τ
την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας», 
Μεταγραφής, θα είναι σε ένα ενιαί
περίπτωση. Επισημαίνουμε ότι σ
Δήλωσης Συγκατάθεσης για 
οποίο θα πρέπει να υπογραφ
τους ασκούντες τη γονική μέριμνα στην περί
αίτησης επισυνάπτει και είναι και αυτό αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ.
(http://www.hef.gr/index.php
 
Καλούμε όλα τα Σωματεία - 
και να φροντίσουν οι αθλη
"Κάρτα Υγείας Αθλητή".  
 
Ευχαριστούμε για την άμεση
σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
       
 

          Ο Πρόεδρος  

        Ισίδωρος Κούβελος 

Αθλητού /τριας μετά την θεώρησή της από το γιατρό θα πρέπει ν
, προκειμένου να υπογραφεί και σφραγισθεί  και να ενημερωθεί το 
στη συνέχεια να επιστραφεί στον δικαιούχο αθλητή/τρια

θλητές/τριες για να αγωνισθούν θα πρέπει να 
" και κανένα άλλο έντυπο ή βεβαίωση ιατρού δε θα γίνονται δεκτά 

Ειδικά όσον αφορά τα  Δελτία Υγείας Αθλητή, με τη σημερινή τους μορφή, θα 
ν ημερομηνία λήξη τους, μετά την οποία θα αντικατασταθούν

ας Αθλητή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Το έντυπο «Κάρτα Υγείας Αθλητή» θα συνοδεύει οπωσδήποτε την «Αίτηση Εγγραφής 
τικής Ιδιότητας», η οποία πλέον καθώς και αυτή της 

θα είναι σε ένα ενιαίο έντυπο με δυνατότητα διπλής επιλογής, ανάλογα την 
ότι στην πίσω πλευρά της αίτησης βρίσκεται το κείμενο της 
 την Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
φεί από τον ίδιο τον αθλητή, εφόσον είναι ενήλικος είτε από 

ύντες τη γονική μέριμνα στην περίπτωση που είναι ανήλικος. Το νέο έντυπο της 
και είναι και αυτό αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ.

php/el/omospondia/ekdosi-deltiwn.  

- Μέλη της ΕΟΙ, να ενημερώσουν άμεσα τους αθλητές τους 
ητές τους να ε κ δ ί δ ο υ ν  στο  εξής και να κατέ

άμεση ανταπόκριση σας, η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθε
 

    

Με εκτίμηση, 
        Ο Γεν. Γραμματέας       

                 
         Γεώργιος Δημαράς

 

πρέπει να 
ενημερωθεί το 

/τρια. 

 κατέχουν την 
" και κανένα άλλο έντυπο ή βεβαίωση ιατρού δε θα γίνονται δεκτά 

με τη σημερινή τους μορφή, θα 
αντικατασταθούν από την 

«Αίτηση Εγγραφής  για 
της 

ο έντυπο με δυνατότητα διπλής επιλογής, ανάλογα την 
πλευρά της αίτησης βρίσκεται το κείμενο της 

Δεδομένων, το 
ι ενήλικος είτε από 

πτωση που είναι ανήλικος. Το νέο έντυπο της 
και είναι και αυτό αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ. 

υν άμεσα τους αθλητές τους 
και να κατέχουν την 

ι στη διάθεση 

Ο Γεν. Γραμματέας       

             
Γεώργιος Δημαράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΙΑ 
Ολυμπιακό Κζντρο Ιππαςίασ Μαρκόπουλο 

ΤΘ 221 19003 Μαρκόπουλο, Αττική 
Τηλ. 22990 49350, e-mail: hef@hef.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ / ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΟΙ   

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ   ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ  

ΑΜΚΑ 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  ΟΔΟ  ΑΡ.  

 ΠΟΛΗ  Σ.Κ.  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ   E-MAIL  
 

ΣΟΙΧΕΙΑ IΑΣΡΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ   

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  (βλέπε ςημείωςη 1)   

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Ο/Η ανωτέρω Ιατρόσ,  πιςτοποιεί πωσ ο/η ανωτέρω Αθλητήσ/τρια επιτρέπεται να ςυμμετέχει ςτο άθλημα τησ 

Ιππαςίασ (προετοιμαςία και αγώνεσ) και έχει υποβληθεί ςτισ προβλεπόμενεσ ιατρικέσ εξετάςεισ, ςφμφωνα με το  

Ν.4479/29.6.2017, άρθρο 16 και την ΚΤΑ ΦΕΚ,3254/Β΄/8.8.2018, άρθρο 3. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΣΑΗ: 
 
 
 
 
 

(ςυμπληρώνεται από τον ιατρό) 

 
 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ & ΦΡΑΓΙΔΑ ΙΑΣΡΟΤ 

  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ / ΑΘΛΗΣΡΙΑ ή  ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΘΕΩΡΗΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  1. Η Κάρτα Υγείασ Αθλητή θεωρείται αποκλειςτικά από ιατροφσ κατζχοντεσ την καρδιολογική ιδιότητα 
ή γιατροφσ με πιςτοποίηςη ΕΚΑΕ. (ΚΥΑ ΦΕΚ, 3254/Β’/8.8.2018,άρθρο 4) 
2. Η Κάρτα Υγείασ Αθλητή αποτελεί προςωπικό ζγγραφο του αθλητή, βρίςκεται ςτην κατοχή του και ιςχφει για ζνα 
(1) ζτοσ από την θεώρηςη τησ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΑΙΣΗΗ 

Εγγραφήσ                                                          □ 
για την ζκδοςη Δελτίου Αθλητικήσ Ιδιότητασ  

Μεταγραφήσ                                   □ 

  

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ:  

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ / ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ   ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ  

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ  

ΑΔΣ/ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ  

ΑΦΜ  Δ.Ο.Τ.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  ΟΔΟ  ΑΡ.  

  ΠΟΛΗ  Σ.Κ.  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ   E-MAIL  

    

   ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ ή 
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

  

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΜΗΣΡΩΟ ΕΟΙ 
Συμπληρώνεται από την ΕΟΙ 

Ονοματεπϊνυμο  Πατζρα: Ονοματεπϊνυμο Μητζρασ: ΑΜ ΕΟΙ 

Δ/νςη: Δ/νςη: Ημερ. Εγγραφήσ 

Α.Δ.Σ.: Α.Δ.Σ.: Τπογραφή Γ.Γ. ΕΟΙ 

Σηλζφωνο: Σηλζφωνο:  

  

Βεβαιώνεται υπεφκυνα θ ταυτότθτα και το γνιςιο τθσ υπογραφισ του/τθσ πιο 
πάνω ακλθτι/ακλιτριασ και των γονζων ι του κθδεμόνα.  (ςελ. 2) 

Ο Γεν. Γραμματζασ του αθλητικοφ ςωματείου 

(Υπογραφή Γ.Γ. και ςφραγίδα του ςωματείου) 
 

ΠΡΟΟΧΗ: Οδηγίεσ και λοιπά ςτοιχεία για την ςυμπλήρωςη τησ αίτηςησ εγγραφήσ/μεταγραφήσ ςτην ςελ. 2 
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ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ 

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ, ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

Ο Γονζασ/Κθδεμόνασ  (ςυμπληρώνεται για ανήλικουσ) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

  

Δθλώνω ότι, µε πλιρθ επίγνωςθ, βαςιηόµενοσ ςτθν ελεφκερθ και ανεµπόδιςτθ απόφαςθ µου, ςυµφωνώ, 

ςυναινώ και παρζχω τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ µου ςτο Σωµατείο που ανικω και ςτθν Eλλθνικι Οµοςπονδία 

Ιππαςίασ για τθν επεξεργαςία όλων των προςωπικών δεδοµζνων - όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ 

µου /τζκνου µου και ςτα επιςυναπτόµενα δικαιολογθτικά- για τουσ παραπάνω ακλθτικοφσ λόγουσ και για 

το παραπάνω χρονικό διάςτθµα.  

Επιπροςκζτωσ δθλώνω ότι ζχω ενθµερωκεί ότι τα Προςωπικά Δεδοµζνα όπωσ αυτά αναγράφονται ςτθν 

Αίτθςθ Νζασ Εγγραφισ/Μεταγραφισ και είναι ορατά ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθµζνουσ χριςτεσ του 

ιςτοχώρου τθσ Βάςθσ Δεδοµζνων Μθτρώου ΕΟΙ κακώσ επίςθσ ότι τα δεδοµζνα αυτά δφναται να 

κοινοποιθκοφν ςτθ Διεκνι Ομοςπονδία Ιππαςίασ ι ςε άλλεσ Ομοςπονδίεσ του εξωτερικοφ ι ςτθ Γ.Γ.Α. και 

δθλώνω εν πλιρθ επίγνωςθ και βαςιηόµενοσ ςτθν ελεφκερθ και ανεµπόδιςτθ απόφαςθ µου ότι 

ςυµφωνώ, ςυναινώ και παρζχω τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ µου. Γνωρίηω δε το δικαίωµα πρόςβαςισ µου ςτα 

πιο πάνω δεδοµζνα, το δικαίωµα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία τουσ κακώσ και ανάκλθςθσ τθσ 

ςυγκατάκεςθσ µου οποτεδιποτε. 

(Θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από ΚΕΠ ή Δημόςια Αρχή) 

Ημερομηνία:  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ ή 
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

 

Οδηγίεσ για τη ςυμπλήρωςη τησ Αίτηςησ 

 Η αίτηςη ςυμπληρϊνεται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και καθαρά γράµµατα.  

 Η αίτηςη υπογράφεται από τον/την αθλητή/τρια, τουσ γονείσ ή κηδεµόνεσ (αν είναι ανήλικοσ/κη - κάτω 

των 18 ετϊν).  

 υμπληρϊνονται τα ςτοιχεία των γονζων.  

 Τπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατζα του ςωματείου, ο οποίοσ και είναι υπεφθυνοσ για την ταυτότητα 

και το γνήςιο τησ υπογραφήσ του/τησ αθλητή/τριασ και των γονζων - κηδεµόνων.  

 Τποβάλλονται ςυνηµµζνα για την εγγραφή πιςτοποιητικό γεννήςεωσ του Δήµου ή και θεωρηµζνο 

φωτοαντίγραφο αςτυνοµικήσ ταυτότητασ, ζγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία και η Κάρτα Τγείασ Αθλητή 

(με υπογραφή Ιατροφ όχι παλαιότερη του ενόσ μήνα από την υποβολή τησ Αίτηςησ) 

  Αποφεφγετε διορθϊςεισ ςτην αίτηςη.  

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσω-
πικό του Εθνικού Τυπογραφείου για το β’ εξάμηνο 
2018.

2 Κάρτα Υγείας Αθλητή.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών. 

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ45448 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προ-

σωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου για το β’ εξά-

μηνο 2018.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

1. Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-

νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).

β) Των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 29/2018 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφεί-
ου» (ΦΕΚ 58/Α’/26-3-2018).

δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α’/
5-11-2016).

ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α’).

στ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161/Α’).

2. Την υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο του 
ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’).

3. Την ανάγκη περάτωσης εποχικών έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες συνεπάγονται 
την απασχόληση των υπαλλήλων όλων των κλάδων του 
Εθνικού Τυπογραφείου πέραν των ωρών της υποχρεω-
τικής εργασίας τους. Συγκεκριμένα: 

α) Την ανάγκη υποστήριξης, ελέγχου αναβάθμισης 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 
Εθνικού Τυπογραφείου και του συστήματος αυτοματο-
ποίησης δημιουργίας Φ.Ε.Κ.

β) Την έγκαιρη και αξιόπιστη παραγωγή, έκδοση και 
κυκλοφορία του ΦΕΚ.

γ) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Εθνικού Τυπογραφείου.

δ) Την ανάγκη διασφάλισης της προσβασιμότητας 
ΑμεΑ στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και ιδίως 
των Φ.Ε.Κ.

ε) Την έγκαιρη κάλυψη των εκδοτικών και εκτυπωτι-
κών εργασιών του Δημοσίου που ανατίθενται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο.

4. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει-
σών αναγκών (ως προς τον ΚΑΕ 0511) προκαλείται δαπά-
νη η οποία συμπεριλαμβάνεται στην με αριθ. πρωτ. ΔΕ-
ΔΕΠ/1333/26914/25-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΕΒ2465ΧΘΨ-Μ4Σ/) 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 
εξήντα χιλιάδων (60.000 € ) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Εθνικού Τυπογρα-
φείου, ειδικός φορέας 05/170, ΚΑΕ0511, η οποία βεβαι-
ώθηκε και καταχωρήθηκε στο ΒΕΕΠ της ΓΔΟΥ με αριθμό 
68307/24-07-2018.

5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/69/οικ.27628/27-7-
2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 της ΓΔΟΥ, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την δη-
μοσίευση της παρούσας έως 31-12-2018 με την προβλε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3254

40877
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πόμενη από το νόμο αμοιβή του κατωτέρω προσωπικού 
για τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, ως ακολούθως:

Έως εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) υπάλληλοι όλων 
των κλάδων που υπηρετούν στο Εθνικό Τυπογραφείο να 
εργάζονται υπερωριακά έως εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά ο κάθε ένας έως και 31-12-2018 μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Εθνικού Τυπογραφείου. Με απόφα-
ση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου 
θα ορίζονται οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και 
οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. Υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγ-
ματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται 
οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 (2)
Κάρτα Υγείας Αθλητή.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΘΗΤΙΣΜΟΥ

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. iν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α’/26.07.1985).

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
98/Α’/22.04.2005), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων [....] Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
114/Α’/22.09.2015).

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

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

στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23.09.2015).

ζ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/9.10.2017).

η) Της υπ’ αριθ. 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 3672/Β’/11.11.2016) όπως τροποποιή-
θηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/ 

434/325/28.02.2018 (ΦΕΚ 852/Β/09.03.2018) απόφαση 
των ιδίων.

2. Την παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’/121), 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 4479/2017 (Φ.Ε.Κ. 94/Α’/29.06.2017).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19ΕΚΑ/3955/15.06.2018 εισήγηση 
του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε).

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

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πι-
στοποίησης της υγείας των αθλητών δια της καταγραφής 
της στην Κάρτα Υγείας Αθλητή, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κάρτα Υγείας Αθλητή

1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγρά-
φεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις 
και αγώνες.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγρα-
φο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. 
Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται 
στην κατοχή του.

3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή 
στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής 
εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητι-
κών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής 
στον αγώνα.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο

1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κά-
τωθι στοιχεία: 

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή
γ) Έτος γέννησης
δ) Άθλημα
ε) Φωτογραφία
στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
ζ) Α.Μ.Κ.Α.
η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή 

ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα 
(προετοιμασία και αγώνες).

θ) Βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ια-
τρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση και Ισχύς

1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται 
από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και 
ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών 
και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.

2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών 
εξετάσεων:

α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
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γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεω-

τικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του 
άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση 
τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται 
να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Άρθρο 4
Θεώρηση

1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς 
μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπι-
στημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών 
μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με 
το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδι-
ωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνα-
τότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγω-
νιστικού ελέγχου των αθλητών.

3. Για την οργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων το Ε.Κ.Α.Ε. δύναται να συμβληθεί με εθνικούς και 
διεθνείς ιατρικούς επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.

4. Το κόστος των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων δύ-
ναται να καλυφθεί από τίμημα που θα επιβαρύνει τους 
μετεκπαιδευόμενους ή/και από χορηγίες.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπον-
δίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των 
αθλητικών σωματείων της δύναμης τους και την έκδοση 
των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υγείας  Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR.

Δυνάμει της με 486/15/2017 Καταλογιστικής Πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-
θηκε την 11-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 
152 παρ. 1 του ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία εβδομήντα (70) πακέτων τσιγά-
ρων που διαπιστώθηκε να κατέχει ο FREIJEH MOHAMAD 
TOY SAMIR επί της συμβολής των οδών Χρ. Σμύρνης και

Στ. Βυζαντίου στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 
3008/14/6’-α/31-08-2014 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των (248,43) το οποίο αναλύεται ως εξής: 
Εισαγωγικός Δασμός 28,63 €,Φ.Π.Α. 50,40 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 169,40 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ.115,50 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 53,90 €)

2. Επιβλήθηκε στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR και 
της SAMIRA, γεν. στις 19/11/1971 στο Λίβανο, πρώην κά-
τοικο Αθηνών, οδός Σπ. Λάμπρου αρ. 6 και νυν αγνώστου 
διαμονής με ΑΦΜ 139482838,πολλαπλό τέλος συνολι-
κού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το 
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 
1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..

Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR.

Δυνάμει της με αριθμ. 90/15/2017 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 11-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 
152 παρ. 1 του ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία ογδόντα (80) πακέτων τσιγάρων 
που διαπιστώθηκε να κατέχει ο FREIJEH MOHAMAD TOY 
SAMIR επί της συμβολής των οδών Χρ. Σμύρνης και Στ. 
Βυζαντίου στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/
19-γ/22.10.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος 
Ασφαλείας Πατησίων προς τον Εισαγγελέα Πλην/κών 
Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ και ενός 
λεπτού (268,01) το οποίο αναλύεται ως εξής: Εισαγωγικός 
Δασμός 28,24 €,Φ.Π.Α.54,01 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 185,76 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 128,00 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 57,76 €)

2. Επιβλήθηκε στον FREIJEH MOHAMAD TOY SAMIR 
και της SAMIRA, γεν. στις 19/11/1971 στο Λίβανο, πρώην 
κάτοικο Αθηνών, οδός Σπ. Λάμπρου αρ. 6 και νυν αγνώ-
στου διαμονής με ΑΦΜ 139482838,πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
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150 παρ.  1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ..

Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών.  

 Με την 15GRYP08320000123-4/3.8.2018 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ’ άρθρο 150 
του ν.  2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον γεννηθέντα την 
28/4/1966 στην Αλβανία, νυν αγνώστου διαμονής, RAPA 
ΝΑΙΜ του XHELADIN και της ANIFE, με Α.Φ.Μ. 128735908, 
ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπο-
ρία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία 
προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τε-

λών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ 
(36,00 €).

  Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών.  

 Με την 16GRYP08320000233-0/25.06.2018 κατα-
λογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ’ άρθρο 155 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
γεννηθέντα 11/11/1993 στο Πακιστάν, GUJJAR BILAL 
AHMED του Bisharet και της Basheer, ως προσωπικά 
υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών, 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).

Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032540808180004*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018
(Β΄ 3254/08-08-2018) κοινής υπουργικής απόφα-
σης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

2 Τροποποίηση της Δ3(α)/61483/10-8-2018 (3431 Β΄)
απόφασης με θέμα: «Έγκριση του θετικού κατα-
λόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α΄, του άρ-
θρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 
ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168 (1)
Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/

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

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

σης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

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

τικών Οργάνων», άρθρ. 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 Νομοθεσίας 
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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφο-
ρά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-09-2015).

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

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/ 
05.11.2016).

στ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειά-
δη (ΦΕΚ Β΄/3672/11-11-2016) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
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. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργι-
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κής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β΄ 3254/ 
08-08-2018) έως 08-10-2018.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Πολιτισμού
Υγείας και Αθλητισμού
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ3(α)/65428 (2)
Τροποποίηση της Δ3(α)/61483/10-8-2018 (3431 

Β΄) απόφασης με θέμα: «Έγκριση του θετικού 

καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α΄,

του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), «Διαρ-

θρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύουν.

Γ. Του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), κεφάλαιο Α΄ «Ρύθμιση 
θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμε-
νων φορέων».

Δ. Του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261), «Προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

Ε. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 73).

ΣΤ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29), 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

Ζ. Των άρθρων 45 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

Η. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148), «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας».

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

Ι. Του ν. 4509/2017(ΦΕΚ Α΄ 201), άρθρο 74 «Τροπο-
ποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.».

ΙΑ. της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 
115/29-6-2018) «Παράταση μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Κω, Σάμο και Χίο».

ΙΒ. Του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74), «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δια-
τάξεις».

ΙΓ. Του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις».

1. Την Α1β/Γ.Π.οικ.3899/19-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 94) υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δι-
καιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” 
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» όπως 
ισχύει.

2. Την Α1β/Γ.Π.οικ 48052/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 365), «Συ-
γκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(Επιτροπή Αξιολόγησης)».

3. Τη Δ3(α)/61483/10-08-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3431/
17-8-2018) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Έγκριση του 
θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, 
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει».

4. Το αριθμ. 303/31-08-2018 (αριθμ. Υ.Υ.65428/
31-08-2018) έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτρο-
πή Αξιολόγησης).

5. Το Β2β/Γ.Π.οικ.66711/6-9-2018 έγγραφο της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, 
σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπο-
λογισμός του ΕΟΠΥΥ καθότι εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (CLAW BACK) πέραν του ορίου 
πληρωμών της φαρμακευτικής δαπάνης αυτού. Επιπρό-
σθετα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. Δ3(α)/61483/10-8-2018 
(3431 Β΄) απόφασης ως προς τους περιορισμούς συ-
νταγογράφησης των χημειοθεραπευτικών σκευασμά-
των «HARVONI», «EXVIERA», «VIEKIRAX», «ZEPATIER», 
«EPCLUSA», «SOVALDI» και «MAVIRET», ως ακολούθως: 

«Περιορισμός: Αποζημιώνεται μετά από θετικό γονο-
τυπικό έλεγχο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

 Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02039671209180002*


