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αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκ-
δήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλη-
τικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετο-
χής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγρά-
φονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, 
β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, 
δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλη-
τικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση 
με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση 
συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και 
βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές 
εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή 
υπουργική απόφαση.

Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός 
(1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν 
να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να 
μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σω-
ματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών 
υγείας των αθλητών τους.

Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, 
καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών 
γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 
αθλητικών σωματείων και των αθλητών.».

Άρθρο 17

Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε 
προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 11 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 31 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη 
των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των ανα-
γνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομο-
σπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα 
αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον 
πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών 
Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκα-
κιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο 
καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Πα-
ραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδί-
ας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές 
τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών 
ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επι-
τροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες 
διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς 
αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυ-
μπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκα-
κιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν 
πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνω-
ρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε 
στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των 
βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά 

τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν 
στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί 
και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών 
ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο 
αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή 
αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε 
ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυ-
μπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και 
της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα 
το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπον-
δία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της 
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές 
ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους 
σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω 
διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέ-
ον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται 
άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή 
σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερο-
λογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες 
για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και 
σε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η 
ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέ-
ρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 
ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα 
όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς 
ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, 
η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος 
της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που 
συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση 
της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυ-
ρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) 
για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών 
Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται 
ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος 
της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη δι-
οργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν 
προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της 
οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο 
αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώ-
να πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και 
δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η 
προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγ-
μένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών 
ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού 
αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων 
εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές 
και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλη-
τές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του 
ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή 
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προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην 
Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους 
Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Πα-
γκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι 
εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμε-
νη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κω-
φούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η 
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι 
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες 
σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμ-
μετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.».

Άρθρο 18

Το άρθρο 14 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 14
Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης

1. Περιεχόμενο αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διενερ-

γείται:
α. Έλεγχος Πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται με βάση τυποποι-
ημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, όπως ορίζεται 
στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων 
ενίσχυσης.

β. Έλεγχος Νομιμότητας
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλει-

σμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του 

υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του 
παρόντος,

ββ) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πι-
στοποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που 
ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,

γγ) τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων 
κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα 
με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση 
προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών 
βαθμολογίας

Αντικείμενο του σταδίου αυτού αποτελεί σωρευτικά 
ή εναλλακτικά:

αα) η εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

ββ) η εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμό-
τητας του επενδυτικού σχεδίου,

γγ) η πλήρωση δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής 
ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:

α. οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστό-
τητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφα-
λαίων),

β. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,
γ. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,
δ. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,
ε. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά 

την ολοκλήρωση της επένδυσης,
στ. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται 

στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης του άρθρου 12,
η. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.
2. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση διενεργείται είτε με τη μέθοδο α΄ της συ-

γκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο β΄ της άμεσης 
αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση 
προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Στις περιπτώσεις αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) η αξιολόγηση της 
αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επι-
λέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24 με τυχαία 
ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.

α. Συγκριτική αξιολόγηση
i. Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτή-

σεων και των σχετικών δικαιολογητικών διενεργείται 
από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού 
Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν απορριφθεί 
αίτηση για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών 
ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, 
την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το 
σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.

Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρ-
μόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/
και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος 
δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται 
από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξι-
ολογητών.

ii. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά 
με το περιεχόμενο του φακέλου, τάσσεται προθεσμία 
έως δέκα (10) ημερών στο φορέα προκειμένου να τις 
παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η 
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώ-
νεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

iii. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τρι-
μελή Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που 
συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο 
τρόπος επιλογής των μελών, που μπορεί να προέρχονται 
είτε από τους αρμόδιους φορείς της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13 είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιό-
τητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, 
αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν 


