
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Δέσμευση από το Ελληνικό Δημόσιο 200 ΜHz 
(24,25 – 24,45 GHz)  από τη ζώνη συχνοτήτων των 
26 GHz, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, με 
σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή τους κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4 Καθορισμός κριτηρίων επιλογής υπαλλήλων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Α.Α.Δ.Ε. 
για τη διενέργεια στοχευμένων ή δειγματοληπτι-
κών ελέγχων της περιουσιακής κατάστασής τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 44714/Ν1 (1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τον

ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιή-
σεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυν-
σης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπλη-
ρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων 
για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν 
από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά- 
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του 
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άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την Ελλη-
νόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324) όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία  84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
8. Την υπ’ αρ. 12635/11-2-2021 απόφαση του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης.
9. Την με ημερομηνία 29-3-2021 αίτηση της Μαδα-

ριωτάκη Ειρήνης, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας 
«ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για χορήγηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/500/13-1-2022 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

11. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
12. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» άδεια Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για δύο (2) αίθουσες 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) και είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΡΟΔΟΜΗΛΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Ηρώς 
Κωνσταντοπούλου, περιοχή Αγίου Ιωάννη Χωστού, στον 
Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ανδρεδάκη
Όλγα-Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

 Αριθμ. 45249/Ν1 (2)
 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τις δια-

τάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το 
άρθρο 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των 
Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελ-
ληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο 
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτ-
λο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομο-
λόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογρα-
φή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α΄ 18), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107) 
και το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 193) και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/ 
2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 268), το άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια 
παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), το άρθρο 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριο-
τήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και το άρθρο 36 
του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

5. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
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«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης κατά την παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1584).

7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

8. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΒ/150668/Δ5/16-10-2013 
(Β΄ 711/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

9. Την από 29-03-2022 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/34150/20-9-2013 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

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

12. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΒ/150668/Δ5/
16-10-2013 (Β΄ 711/2014) υπουργική απόφαση χο-
ρήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαι-
δαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), ως προς τη δυναμικότητα, ως 
ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην 
Αθηνά Μαρινάκη άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και 
Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), για μία (1) αίθουσα δι-
δασκαλίας,στο ισόγειο, δυναμικότητας δέκα έξι (16) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Δροσιάς στην 
Άρια Ναυπλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Αριθμ. 2755  (3)
Δέσμευση από το Ελληνικό Δημόσιο 200 ΜHz 

(24,25 – 24,45 GHz)  από τη ζώνη συχνοτήτων 

των 26 GHz, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, 

με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή τους 

κατά την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4727/2020 

(Α’ 184).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 82) και ιδίως του άρθρου 23.

2. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 και του άρθρου 
114 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση 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 υπό στοιχεία οικ.: 46171 ΕΞ 2021/Β΄6474/
31-12-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Άμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)».

4. Της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (L 321, 17.12.2018).

5. Της υπ’ αρ. 676/2002 απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 108 
της 24.4.2002, σ. 1-6).

6. Της υπ’ αρ. 243/2012/ΕΕ απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 
2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμ-
ματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (L 81, 21.03.2012).

7. Tης υπό στοιχεία 2019/784/ΕΕ, της 14ης Μαΐου 2019 
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την 
εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων των 24,25-27,5 GHz 
για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην Ένωση.

8. Της υπό στοιχεία 2020/590/ΕΕ εκτελεστικής απόφα-
σης της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2020, για την τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 2019/784/ΕΕ απόφασης όσον 
αφορά την επικαιροποίηση σχετικών τεχνικών όρων που 
εφαρμόζονται στη ζώνη συχνοτήτων 24,25-27,5 GHz.

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10. 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).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
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και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων,
Α΄ 126).

12. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

IΙ. Το με Α.Π. ΥΨηΔ: 15602/20.04.2022 έγγραφο της 
ΕΕΤΤ «Δέσμευση Φάσματος στα 26GHz για πιλοτι-
κή χρήση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 92 του
ν. 4727/2020» που ενημερώνει ότι δεν έχει αντίρρηση 
για τη δέσμευση 200 MHz ραδιοφάσματος στη ζώνη 
των 26GHz και συγκεκριμένα του τμήματος 24,25 GHz-
24,45 GHz με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίηση του 
για σκοπούς έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας 
σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν 
σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές.

ΙΙΙ. Την υπό στοιχεία 15539ΕΞ/20.4.2022 εισήγηση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύει 200 MHz και συγκε-

κριμένα τo τμήμα 24,25 - 24,45 GHz από τη ζώνη συ-
χνοτήτων των 26 GHz για χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ετών, με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή τους για 
σκοπούς έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας 
σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν 
σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 92 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
ίδιου άρθρου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Β 134796 ΕΞ 2022 ΕΜΠ (4)
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής υπαλλήλων της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Α.Α.Δ.Ε. 

για τη διενέργεια στοχευμένων ή δειγματοληπτι-

κών ελέγχων της περιουσιακής κατάστασής τους. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Α.Α.Δ.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 «Κατα-

πολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτι-
κών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66),

β. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 
7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ. της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών, Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) ,

δ. της υπό στοιχείο Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» και ιδίως του άρθρου 11 αυτού.

2) Της υπό στοιχεία Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, 
προσωπικού και διαθέσιμων πόρων της αυτοτελούς Υπη-
ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1748) και ειδικότερα της περ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την περ. α’ της 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).

3) Της υπό στοιχεία Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014 ΕΜΠ 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
«Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 2525).

4) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1063420 ΕΞ 2017 απόφα-
σης «Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 1579 και Β΄ 1710).

5) Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός του Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με 
το εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων -
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη επικαιροποίησης των κριτηρίων επιλο-
γής υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων για τη διενέργεια στοχευμένων ή δειγματοληπτικών 
ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των, με σκοπό 
την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητάς τους.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της 
κατηγορίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για τους οποίους 
θα πραγματοποιηθούν στοχευμένοι ή δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασής τους τα εξής:

α) Την άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης προϊστα-
μένου Γενικής Διευθύνσεως, Διευθύνσεως, Υποδιευθύν-
σεως, Τμήματος, το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκό-
ντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών,

β) την άσκηση καθηκόντων ελεγκτή στις οργανικές 
μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., το χρόνο άσκησης αυτών των κα-
θηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων 
αυτών,
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γ) την άσκηση καθηκόντων Προέδρου ή μέλους Επι-
τροπών διενέργειας διαγωνισμών της Α.Α.Δ.Ε.,

δ) την άσκηση καθηκόντων Προέδρου Επιτροπών πα-
ραλαβής έργων της Α.Α.Δ.Ε.,

ε) την άσκηση ποινικής δίωξης υπαλλήλου για εγκλή-
ματα σχετικά με την υπηρεσία,

στ) την συμπερίληψη στοιχείων οικονομικού εν-
διαφέροντος στης υποβληθείσες φορολογικές δη-
λώσεις, ενδεικτικά, όπως περιουσία στο εξωτερικό, 
υψηλοί τόκοι καταθέσεων, λήψη μερισμάτων από το 
εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας, κατοχή σημα-
ντικού τεκμηρίου διαβίωσης π.χ. σκάφος αναψυχής, 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, λήψη ή παροχή 
δωρεών, καταβολή υψηλών τοκοχρεολυσίων, χρησι-
μοποίηση ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών 
για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης, μη σημαντικές 
οικογενειακές δαπάνες ή ανυπαρξία αυτών ή τη μη 
συμπερίληψη όλων των ανωτέρω στοιχείων,

ζ) την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή ή δια-
τήρηση λογιστικού γραφείου ή εργασία σε λογιστικό 
γραφείο από συγγενικά πρόσωπα, σύζυγος ή γονέας ή 
γονέας συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς,

η) την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή ή 
διατήρηση εκτελωνιστικού γραφείου ή εργασία σε εκτε-

λωνιστικό γραφείο από σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου 
ή τέκνα ή αδελφούς,

θ) την άσκηση καθηκόντων δημοσίου υπολόγου.
2. Η επιλογή των υποθέσεων ελέγχου περιουσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. που θα διε-
νεργηθούν γίνεται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με 
εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει η αρμόδια 
υπηρεσία στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κατόπιν εγκρί-
σεώς του.

3. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλ-
λήλων θα διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις, την προβλεπόμενη διαδικασία και τις εκάστοτε 
ισχύουσες οδηγίες.

4. Με την παρούσα καταργείται η υπό στοιχεία
Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014 ΕΜΠ (Β΄ 2525) απόφαση του 
Γ.Γ.Δ.Ε.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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