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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  91571 (1)
Μετάταξη − μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε διαθε−

σιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων των πολιτικών, 
ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, των παρ. 1, 4 και 7 του 

άρθρου 17 και του άρθρου 21 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκ−
δημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4250/2014 «Δι−
οικητικές Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Το−
μέα − Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
«φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις»., όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4250/2014 και τις διατάξεις 
του άρθρου 91 του ιδίου Νόμου.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2812/2000 (Α΄ 67) «Κύρωση Κώ−
δικα Δικαστικών Υπαλλήλων» και κυρίως τις διατάξεις 
του άρθρου 16.

5. Τις διατάξεις των Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» και 54/2015 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τη με αριθμό 72923/29−10−2014 (Β΄2895), απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα….».

7. Τη με αριθμό 11/2014 ανακοίνωση (Β΄ 1205) του πρώ−
ην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά το προσωπικό 
που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών 
υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων οι 
οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του 
Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει. 

8. Τη με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/222/οικ.12119/14−5−2014 
εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Οδηγί−
ες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε 
διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, 
όπως ισχύει».

9. Τους τελικούς πίνακες διάθεσης του Α.Σ.Ε.Π. βάσει 
των οποίων διατέθηκαν για μετάταξη – μεταφορά στα 
δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας 
υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα.

10. Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.42α/οικ.14150/13−5−2015 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης με θέμα 'Εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». (Α΄ 47).

11. Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/οικ.17204/2−6−2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με θέμα 'Επανασύσταση κλάδων και 
επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 
18 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 
(Α΄ 47).

12. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις μετάταξης – μεταφο−
ράς των κάτωθι αναφερομένων μονίμων υπαλλήλων 
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 
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13. Τη με αριθμό 12/2015 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Ευβοίας, η οποία 
εκδόθηκε μετά από το με αριθμό 44804οικ/4−6−2015 
ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

14. Τη με αριθμό 8/2015 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Ναυπλίου, 
η οποία εκδόθηκε μετά από το με αριθμό 42642οικ/
4−6−2015 ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

15. Τη με αριθμό 4/2015 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Κρήτης, όπως 
αυτή διορθώθηκε με τη με αριθμό 8/2015 απόφαση του 
ιδίου Συμβουλίου, οι οποίες εκδόθηκαν μετά από το 
με αριθμό 42637οικ/4−6−2015 ερώτημα του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τα αριθ−
μό 2/51030/6−8−2015, 2/51141/7−8−2015, 2/51147Α/7−8−2015, 
2/53933/25−8−2015, 2/59987/5−10−2015, 2/59987Α/5−10−2015 
και 2/59987Β/5−10−2015 έγγραφα του Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

Α. Μεταφέρουμε τον Γεώργιο Δαλμάτσο του Ευαγ−
γέλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, κατηγορί−
ας ΤΕ του κλάδου Τουριστικών Επαγγελμάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον τομέα 
των υπαλλήλων των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων 
και εισαγγελιών της χώρας, σε συνιστώμενη, με την 
παρούσα απόφαση προσωποπαγή θέση του κλάδου 
ΤΕ Γραμματέων και τον τοποθετούμε στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ναυπλίου.

Β. Μεταφέρουμε τον Γεώργιο Καραμπή του Μιχαήλ, 
υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΔΕ 
ειδικότητας Μηχανικών Αεροσκαφών της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, στον τομέα των υπαλλήλων των 
δικαστηρίων της χώρας, σε συνιστώμενη, με την παρού−
σα απόφαση προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Γραμ−
ματέων και τον τοποθετούμε στο Εφετείο Ναυπλίου.

Γ. Μεταφέρουμε τις παρακάτω υπαλλήλους, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μερικής 
απασχόλησης, κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Καθαριστρι−
ών, στον τομέα των υπαλλήλων των πολιτικών, ποινικών 
δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, σε συνιστώ−
μενες, με την παρούσα απόφαση προσωποπαγείς θέ−
σεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, πλήρους 
απασχόλησης και τις τοποθετούμε στα αναφερόμενα 
στον πίνακα δικαστήρια και εισαγγελίες.

Α/Α Ονοματ/μο Πατρώ−
νυμο

Σχέση 
Εργασίας

Φορέας 
Προέλευσης

Κλάδος
στον Φορέα 
Προέλευσης

Φορέας 
Υποδοχής

Κλάδος 
Φορέα 
Υποδοχής

Απασχό−
ληση

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΣΠΑΡΤΗΣ

ΥΕ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

2 ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΣΠΥΡΟΥ

ΣΠΥΡΙ−
ΔΩΝ ΙΔΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ−
ΔΙΚΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΥΕ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων (Α, Β και Γ) καταργούνται αυτοδίκαια με 
την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από την υπηρεσία. Η μεταφορά τους γίνεται με παράλ−
ληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφί−
στανται οι προσωποπαγείς θέσεις. 

Δ. Μετατάσσουμε τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΥΕ, στον τομέα 
των υπαλλήλων των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, σε κενές οργανικές θέσεις του 
κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων και τους τοποθετούμε στα αναφερόμενα στον πίνακα δικαστήρια.

Α/Α Ονοματ/μο Πατρώνυμο Σχέση 
Εργασίας

Φορέας 
Προέλευσης

Κλάδος 
στον Φορέα 
Προέλευσης

Φορέας 
Υποδοχής

Κλάδος 
Φορέα 
Υποδοχής

Απα−
σχόλη−

ση

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(Ο.Α.Ε.Δ.)

ΥΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΥΕ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΥΕ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

Ε. Μετατάσσουμε τον Μιχαήλ Φραγκάκη, μόνιμο υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου 
Εργατών στον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, σε συνιστώ−
μενη, με την παρούσα απόφαση, προσωποπαγή θέση μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστη−
ρίων και τον τοποθετούμε στο Εφετείο Κρήτης. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα καταλάβει την πρώτη οργανική θέση 
του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων που θα κενωθεί στο Εφετείο Κρήτης όπου μετατάσσεται και η προσωπο−
παγής θέση, που συστήνεται με την παρούσα απόφαση, θα καταργηθεί αυτοδίκαια. 

Όλοι οι προαναφερθέντες υπάλληλοι μεταφέρονται – μετατάσσονται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμά−
κιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, πλην των υπαλλήλων που βάσει προσωρινής διαταγής 
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ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή δικαστικής από−
φασης ή κατόπιν προσωρινής τοποθέτησης, παρείχαν 
ή παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίοι μεταφέρονται – με−
τατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο 
που κατέχουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/
ΤΜΑΕ/370746/21583/2056/454/28.12.2015 (2)
Παράταση Εφαρμογής της «Κάρτας Φιλάθλου» στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης 
των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώ−
νες του επαγγελματικού αθλητισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iν) του Ν. 1558/1985

(ΦΕΚ 137 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. 
πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/ Α΄).

β) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/ Α΄).

γ) Της υπ’ αρ. Υ6 (ΦΕΚ 2109/Β΄/29−09−2015) απόφασης 
του Πρωθυπουργού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης Νικόλαο Τόσκα.

δ) Της με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908 
(ΦΕΚ 2155/Β΄/7−10−2015) απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή.

ε) Του αρθ. 2 παρ. 7 του Ν. 4326/2015 « Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).

στ) Των παρ. 5 και 6 του αρθ. 2 του Ν. 4326/2015 
«Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον 
αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).

ζ) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41Γ του 
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999), όπως ισχύουν.

η) Της παραγράφου 6 του αυτού ως άνω άρθρου 41 Γ, 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του 
άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α΄/2015).

θ) Της παρ. 3 του αρ. 1 του Ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187/
Α΄/2015).

ι) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/
ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, καθώς οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους 

χρήστες (Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.) των αθλητικών εγκαταστά−
σεων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο Μόνο

Παράταση της έναρξης εφαρμογής και χρήσης της 
«Κάρτας Φιλάθλου» −Τροποποίηση παρ. 2 και 3 του άρ−
θρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/
ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015).

1. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του αρθ. 4 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/ 
12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015) ως εξής: «2. Το αργότε−
ρο μέχρι την 30/09/2015, οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες 
αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. οφείλουν να έχουν 
θέσει σε ισχύ την εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου τόσο 
στο Κεντρικό Σύστημα όσο και στα επιμέρους Συστή−
ματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου προκειμένου αυτή να 
λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι την 01/03/2016».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του αρθ. 4 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/229157/ 
12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/Β΄/2015) ως εξής: «3. Μέχρι την 
01/03/2016 οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράζουν ονομαστι−
κό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους 
αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή 
της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή 
του Α.Μ.Κ.Α στο σώμα του εισιτηρίου. Η επίδειξη των 
ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την 
αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην 
αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν 
λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων). 
Στην περίπτωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η αγορά 
εισιτηρίου με μετρητά ή με χρήση ονομαστικοποιημένης 
κάρτας πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική ή προπλη−
ρωμένη) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου 
πληρωμών (π.χ. ενδεικτικά ηλεκτρονικό πορτοφόλι/ 
ηλεκτρονικό χρήμα) που υπόκειται στις υποχρεώσεις 
ταυτοποίησης του κατόχου των εν λόγω μέσων πληρω−
μών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη−
ματοδότησης της τρομοκρατίας» και τα οποία έχουν 
εκδοθεί από οποιονδήποτε από τους Παρόχους Υπηρε−
σιών Πληρωμών της ακόλουθης παραγράφου. Το ονο−
μαστικοποιημένο μέσο πληρωμής, επέχει σε αυτές τις 
περιπτώσεις το ρόλο της Κάρτας Φιλάθλου. Οι διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην 
Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των 
υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4261/2014 
(Α΄ 107), τα ιδρύματα πληρωμών του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113), 
και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του Ν. 4021/2011 
(Α΄ 218) που είτε έχουν αδειοδοτηθεί και εδρεύουν στην 
Ελλάδα είτε αποτελούν αλλοδαπά Ιδρύματα κράτους − 
μέλους του ΕΟΧ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα 
υπό καθεστώς εγκατάστασης, μέσω υποκαταστήματος 
ή αντιπροσώπου και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις 
της κείμενης νομοθεσίας και καθεστώς εποπτείας από 
την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με την «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη−
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ειδικότερα δε του 
Ν. 3691/2008, της υπ’ αριθ. 281/2009 Πράξης της Επιτρο−
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πής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος και των σχετικών διατάξεων της υπ'αριθμ. 
2651/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
για στοιχεία και Πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλ−
λουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα 
εποπτευόμενα Ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτεί−
ας, όπως ισχύουν εκάστοτε. Από την 01/03/2016 δε θα 
είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων 
χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου. Από την δημοσίευση 
της παρούσης και μέχρι την 01/03/2016, οι διοργανώτριες 
αρχές και οι Α.Α.Ε. υποχρεωτικά και τα Τ.Α.Α. προαιρε−
τικά θα ενημερώνουν τους φιλάθλους με κάθε πρόσφο−
ρο μέσο περί της υποχρεωτικής προμήθειας Κάρτας 
Φιλάθλου από τα ως άνω χρονικά σημεία. Για την έκ−
δοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση 
του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. 
ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η 
οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας 
τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνο−
μικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής γ) 
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 

Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχω−
ρούν τα στοιχεία της αίτησης στην Κεντρική Βάση Δε−
δομένων πρέπει να είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από 
τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό 
αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατά−
θεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει, αμέσως, 
ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο (2,00) 
ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
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