
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 114021 
Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, 

κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρ-

θρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότη-

σης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κυβέρνηση 
και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει μετά την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 11).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και 
ιδίως την περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και το άρθρο 77.

6. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
7. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Πα-

ρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικα-
σίας της ελληνικής οικονομίας κ.α.» (Α΄ 148).

8. Τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
9. Της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), 

όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή τους με τις διατά-
ξεις του άρθρου 79 του ν. 4764/2020(Α΄ 256).

Β.
1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το 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. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 
(Β΄ 3099) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την υπ’ αρ. 339/2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση των 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο.

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

12. Το υπ’ αρ. 111876/18.3.2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το οποίο απεστάλη 
η παρούσα στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσε-
ων προκειμένου να εκφράσει έγγραφη γνώμη.

13. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.03.2021 γνώμη 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

14. Την υπ’ αρ. 104031/12.3.2021 Εισηγητική Οικονο-
μική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονό-
τα (πλήθος δικαιούχων, κέρδη από τη φορολόγηση του 
στοιχήματος).

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων της Γε-
νικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 
1021-203, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού 
χρηματοδότησης, τις κατηγορίες των δικαιούχων αθλη-
τικών ομάδων, τη βάση, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, 
τον φορέα, την αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον 
χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγ-
χου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε 
άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, 
που αφορά στη διανομή του ποσού χρηματοδότησης 
και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 79 του
ν. 4764/2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση 
των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4764/2020, δυνά-
μει του οποίου αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), σχετικά 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή 
της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομάδες.

2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητι-
κής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 
του άρθρου 51 του ν. 2725/1999.

3. Το ποσό που θα εισπράττουν οι αθλητικές ομάδες 
από τον νέο τρόπο φορολογίας των τυχερών παιγνίων, 
θα πρέπει να διατίθεται για την ανάπτυξη των φυτωρίων 
των αθλητικών ομάδων, για την συντήρηση, ανάπτυξη 
και ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών.

4. Από το ποσό που θα λαμβάνουν οι αθλητικές 
ομάδες, με τον τρόπο και τα κριτήρια που κατωτέρω 
καθορίζονται, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ποσοστό 
τουλάχιστον ύψους 50% για τον εκσυγχρονισμό, την 
βελτίωση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς των αθλημάτων 

που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά 
τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία όπου χρειάζεται με τους 
ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών. Προκειμένου να 
ελέγχεται η ορθή χρήση της χρηματοδότησης, οι δικαιού-
χοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα πα-
ραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες.

5. Ειδικά αναφορικά με την πρώτη καταβολή που θα 
γίνει, για το τρέχον έτος, ορίζεται ρητά ότι εξαιρείται από 
τις ρυθμίσεις της παρ. 4 και θεωρείται ως ενίσχυση των 
αθλητικών ομάδων που επλήγησαν από την πανδημία.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Δικαιούχος:
Η επαγγελματική αθλητική ομάδα (Α.Α.Ε.) και το αθλη-

τικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση 
με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονι-
κό Μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, καθώς 
και οι Εθνικές Ομάδες.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα με τίτλο « Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών 
Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 
142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή 
ορίζεται η είσοδος των αθλητικών σωματείων στην δι-
αδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητι-
κή Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 
και η ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής τους σ’ αυτό. 
Αναφορικά με τις ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, ως εγγραφή ορίζεται 
η κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. των δικαι-
ολογητικών που κατωτέρω ορίζονται και η καταχώρισή 
τους στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επαγγελμα-
τικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού 
Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην Γ.Γ.Α.

Ποσό χρηματοδότησης: Το ποσό που προκύπτει από 
την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα 
άρθρα της παρούσας.

Δελτίο: Για τα παίγνια που διεξάγονται με στήλες, ως 
"δελτίο" θεωρείται ένα ή περισσότερα στοιχήματα που 
υποβάλλονται από τον παίκτη στο ίδιο χρονικό σημείο.

Άρθρο 3
Τρόπος κατανομής του ποσού
από την φορολογία των κερδών

Ειδικά για το 2021, έτος πανδημικής κρίσης, το πο-
σοστό επί του ποσού της αύξησης των εσόδων από τη 
φορολογία των τυχερών παιχνιδιών του άρθρου 79 του 
ν. 4764/2020 που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α., ορίζεται στο 60%, 
ενώ στην συνέχεια σε τουλάχιστον 50%.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι χρηματοδότησης - Προϋποθέσεις

1) Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι αθλητικές 
ομάδες, οι επαγγελματικές και εκείνες οι ερασιτεχνικές 
που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση 
αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
(Γ.Γ.Α) και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο 
ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.
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2) Οι δικαιούχοι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, 
της χρηματοδότησης από την φορολογία των κερδών 
τυχερών παιγνίων οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους 
λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα κατα-
βάλλεται το ποσό της χρηματοδότησης.

3) Στη Γ.Γ.Α. δημιουργείται Μητρώο ΑΑΕ και ΤΑΑ, στο 
οποίο θα πρέπει οι επαγγελματικές ομάδες (ΑΑΕ) να εγ-
γραφούν καταχωρώντας τα στοιχεία τους. Ειδικότερα, 
οι ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο 
Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητι-
σμού, στη Γ.Γ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

α) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους.
β) βεβαίωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ισχύει μόνο για 

τις ΑΑΕ)
γ) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. από το 

οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ. και η νόμιμη 
εκπροσώπηση του δικαιούχου,

δ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΙΒΑΝ σε 
τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος, του δικαιούχου και ότι 
είναι ο νόμιμος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού,

ε) βεβαίωση εκτυπωμένη από το taxis από την οποία 
να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

4) Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθ-
μού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός 
και στον οποίο η αθλητική ομάδα να είναι υποχρεωτικά 
αποκλειστικός δικαιούχος.

5) Προκειμένου να εισπράξουν οι αθλητικές ομάδες 
που είναι δικαιούχοι της χρηματοδότητης, θα πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον ισόποσα της χρηματοδότησης έσο-
δα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, 
συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας). 
Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από άλ-
λες πηγές είναι μικρότερο από το ποσό της παρούσας 
χρηματοδότησης που δικαιούνται, θα εισπράττουν από 
την χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους.

Άρθρο 5
Διανεμόμενο Ποσό

1) Το ποσό που θα λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω 
φορολογία, θα κατανέμεται ισόποσα σε έκαστο του 
επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κατά 
ποσοστό 50% εις έκαστο.

2) Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του 
αναλογούντος ποσού γίνεται ως εξής:

i. Α΄ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου -
Super League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, πο-
σοστό 50% και έως του ποσού των 22.000.000 ευρώ. Το 
ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχου-
σες στην κατηγορία ομάδες.

ii. Α2 Επαγγελματική Κατηγορία - Super League 2 - 
Football League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, 
ποσοστό 15% και έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ. 
Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέ-
χουσες στην κατηγορία ομάδες.

iii. Α1 Ανδρών Μπάσκετ - Basket League ή όπως αλλιώς 
αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 15% και έως του ποσού 

των 7.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα 
σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iv. Α1 Ανδρών Βόλεϋ - Volley League ή όπως αλλιώς 
αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 8% και έως του ποσού 
των 4.000.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα 
σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

v. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις: Αναφορικά με τη συμ-
μετοχή των δικαιούχων στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, 
θα κατανέμεται ποσοστό 12% και έως του ποσού των 
8.500.000 ευρώ. Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε ομάδα 
θα εξειδικεύεται με υπουργική απόφαση του Υφυπουρ-
γού Αθλητισμού, ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπα-
ϊκών διοργανώσεων που θα συμμετέχουν αθλητικές 
ομάδες και τον αριθμό των προκρίσεων.

3) Στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό η κατανομή του ανα-
λογούντος ποσού γίνεται ως εξής:

i. Α1 Ποδοσφαίρου Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς 
αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 
1.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε 
όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

ii. Α1 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονο-
μάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 
ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμ-
μετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iii. Α1 Βόλεϋ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονο-
μάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 
ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμ-
μετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iv. Α1 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομά-
ζεται, ποσοστό 3,5% και έως του ποσού των 1.700.000 
ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμ-
μετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

v. Α1 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζε-
ται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ. 
Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέ-
χουσες στην κατηγορία ομάδες.

vi. Α1 Χάντμπολ Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονο-
μάζεται, ποσοστό 3,5% και έως του ποσού των 1.700.000 
ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμ-
μετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

vii. Α1 Χάντμπολ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονο-
μάζεται, ποσοστό 3% και έως του ποσού των 1.500.000 
ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμ-
μετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

viii. Λοιπά ερασιτεχνικά σωματεία, ποσοστό 39% και 
έως του ποσού των 19.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατα-
νέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατη-
γορία ομάδες.

ix. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις: Αναφορικά με τη συμ-
μετοχή των δικαιούχων στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, 
θα κατανέμεται ποσοστό 9% και έως του ποσού των 
4.500.000 ευρώ. Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε ομάδα 
θα εξειδικεύεται με υπουργική απόφαση του Υφυπουρ-
γού Αθλητισμού, ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων που θα συμμετέχουν αθλητικές ομάδες 
και τον αριθμό των προκρίσεων.

4) Εθνικές Ομάδες: Αναφορικά με τις Εθνικές ομάδες 
κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, θα κατα-
νέμεται ποσοστό 30% και έως του ποσού των 15.000.000 
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ευρώ. Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε ομάδα θα εξειδι-
κεύεται με υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Αθλη-
τισμού, ανάλογα με τον αριθμό των διοργανώσεων που 
θα συμμετέχουν εθνικές ομάδες και τον αριθμό των 
προκρίσεων.

5) Υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα λαμβάνει 
εκάστη αθλητική ομάδα, θα καταβάλλεται στη διοργα-
νώτρια αρχή, για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων.

6) Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και 
λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχει 
προκαλέσει η πανδημία covid-19 προκαταβάλλεται 
στην Α΄ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου 
- Super League 1 ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, 
ποσό 22.000.000 ευρώ έναντι μελλοντικών διανεμόμε-
νων καταβολών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 
κατηγορία, στην Super League 2 προκαταβάλλεται 
ποσό 3.000.000 ευρώ, έναντι μελλοντικών διανεμόμε-
νων καταβολών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 
κατηγορία, στην Α1 Ανδρών Μπάσκετ - Basket League 
ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται ποσό 3.000.000 
ευρώ, έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών 
που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία και στην 
Α1 Ανδρών Βόλεϋ - Volley League ή όπως αλλιώς αυτή 
θα ονομάζεται προκαταβάλλεται ποσό 1.200.000 ευρώ, 
έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντι-
στοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα ποσά αυτά 
καταβάλλονται στις 29 Μαρτίου 2021 και κατανέμονται 
ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία 
ομάδες.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής
της οικονομικής ενίσχυσης

1. Για τη διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης, 
όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος 
φορέας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι εν λόγω πι-
στώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. Το ποσό 
της χρηματοδότησης εγγράφεται στον προϋπολογισμό 
της Γ.Γ.Α. φορέα/ειδικό φορέα 1021- 203.

2. Η παραπάνω καταβολή γίνεται δύο φορές ανά έτος, 
μία έως την 15η Ιουλίου εκάστου έτους και μία έως την 
15η Ιανουαρίου εκάστου έτους, με πίστωση του τραπε-
ζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 4. Η πρώτη καταβολή πραγματο-
ποιείται στις 15 Ιανουαρίου 2022, έπειτα από την εκκα-
θάριση των εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 3.

3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και 
εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 
δικαιούχων, σύμφωνα με τα Μητρώα που αναφέρονται 
στο άρθρο 4, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον 
τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο ερασι-
τεχνικό σωματείο και τον κωδικό καταχώρισης της ΑΑΕ 
στο αντίστοιχο Μητρώο, την επωνυμία του σωματείου ή 
της ΑΑΕ, το Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου ή ΑΑΕ, 
το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός 
και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που αντι-
στοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης 
αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά 
συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβά-
ζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική 
κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το 
συνολικό ποσό χρηματοδότησης ολογράφως και αριθ-
μητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω 
καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου στη Διεύ-
θυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία 
εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 
Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 
Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού 
του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 
0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ μέσω της 
ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με
α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που 
αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ 
Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλά-
δος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 
κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονι-
κά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δι-
καιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την 
ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού 
με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν 
στον λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 
0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδι-
κό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα 
έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πλη-
ρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συ-
μπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

7. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδι-
κή εντολή πληρωμής της παρ. 6 επέχει θέση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4270/2014.
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8. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δη-
μόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλ-
ματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα 

της Ελλάδος και
iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλά-

δος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαι-
τούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφά-
λιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, 
σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη 
διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης. Τα δεδομέ-
να που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν απο-
κλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των 
αιτήσεων χορήγησης του ποσού της χρηματοδότησης.

2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων 
που αφορούν την δικαιούχο αθλητική ομάδα, αυτή θα 
πρέπει, εντός τασσόμενης προθεσμίας, να επικαιροποι-
ήσει τα στοιχεία της.

Άρθρο 8
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα 
και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλο-
γίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφα-
ση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του 
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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