
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/
11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορι-
σμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια 
κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαι-
ούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).

2 Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 175657 (1)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/

11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορι-

σμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια 

κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του

ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δι-

καιούχες αθλητικές ομάδες» (Β’ 1075).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
2. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
3. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
4. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266).
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143).
7. Ττου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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/410721/829/
29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’3099).

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

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και τουΥπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 89919/02-03-2022 Εισηγητική Οικονο-
μική Έκθεση τoυ αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Την συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/ 
2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1075), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’  αρ. 294561/2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2739) και την υπ’  αρ. 
620241/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6056), ως 
ακολούθως:

Η περ. 2 της παρ. 4 του άρθρου 5 «Διανεμόμενο Ποσό» 
τροποποιείται ως εξής:

«Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές 
Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογού-
ντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία 
της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομά-
δες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες 
κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία 
ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέ-
μεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Πα-
ραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που 
αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέ-
μεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 25538 (2)
Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονι-

κών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφή-

μιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 224),

2. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 32 και της παρ. 24 του 
άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

3. της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10/1958 
βασιλικού διατάγματος (Α’ 171), ιδίως μετά την τροπο-
ποίησή της με την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 9 του 
ν. 2880/2001 (Α’ 9),

4. του ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεων Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90),

5. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

6. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

7. του 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),

8. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

9. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

10. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

11. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

12. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

13. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

14. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

15. την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0 σε Πληροφορι-
ακά Συστήματα τρίτων» (Β’ 762),

16. την υπό στοιχεία 38428/ΕΞ 2021/29.10.2021 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την πα-
ροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

Β. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλασσομένων, 
προκειμένου να καταβάλλουν τα τέλη διαφήμισης και 
τη συνακόλουθη βελτιστοποίηση της εισπραξιμότητας 
του τέλους διαφήμισης.

Γ. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη που να επιβαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 9/31-1-2022 
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αποφασίζουμε:

1. Η είσπραξη του τέλους διαφήμισης για τις ενέργειες 
που ανήκουν στην κατηγορία Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 
15 του από 24-9/20-10/1958 βασιλικού διατάγματος 
(Α’ 171), δύναται να πραγματοποιηθεί με χρέωση τρα-
πεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που 
τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που 
έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
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2. Η πληρωμή του οφειλόμενου τέλους διαφήμισης 
από τον υπόχρεο με τα μέσα που αναφέρονται σύμφω-
να με την παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται μέσω 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr - ΕΨΠ) και θεωρείται εμπρόθεσμη πληρωμή εάν 
ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως ορίζεται από 
την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πλη-
ρωμής επιβάλλεται πρόστιμο επί του τέλους διαφήμισης 
για κάθε μήνα καθυστέρησης, όπως ορίζεται.

3. Για την ηλεκτρονική πληρωμή της ανωτέρω οφει-
λής εκδίδεται μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής πλη-
ρωμής, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
του Τ.Π. και Δανείων. Για την ηλεκτρονική πληρωμή 
τελών διαφήμισης στο Τ.Π. και Δανείων ο υπόχρεος 
υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υπο-
χρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) την ημερομη-
νία λήξης εμπρόθεσμης καταβολής, γ) την φορολογική 
περίοδο που αφορά η πληρωμή, δ) το καθαρό ποσό 
τιμολογίων της ανωτέρω περιόδου, το οποίο καταβάλ-
λεται. Η ηλεκτρονική πληρωμή ολοκληρώνεται, όταν 
στον υπόχρεο κοινοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ η επιβεβαί-
ωση της συναλλαγής, η χρέωση του λογαριασμού ή της 

κάρτας του και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε 
η συναλλαγή.

4. Εάν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν είναι επιτυχής ή 
δεν ολοκληρωθεί, ο υπόχρεος ενημερώνεται αυτόματα 
και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εξ αρχής.

5. Η πληρωμή θεωρείται έγκυρη όταν παραλαμβάνεται 
στα αρχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
οπότε και ο υπόχρεος δύναται να παραλάβει με χρήση 
ΤΠΕ το σχετικό αποδεικτικό συναλλαγής.

6. Το κόστος συναλλαγών επιβαρύνει τον τηρούμενο 
λογαριασμό των τελών διαφήμισης στο Τ.Π. και Δανείων.

7. Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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