
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 
(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

2 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Kατα-
σκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

3 Εξουσιοδότηση στελεχών του τμήματος Δια-
χείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών ακριβών αντιγράφων αποφάσεων 
του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ για την Χορήγηση/
Τροποποίηση/Ανάκληση/Ανανέωση Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.

4 Καθιέρωσης καθ’ υπέρβαση (υπερωριακής, απο-
γευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών) και προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας (νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών) του υποχρεωτικού ωραρίου εργασία με 
αποζημίωση, για το υπηρετούν μόνιμο προσωπι-
κό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δήμου Αχαρνών, για το Α΄ εξάμηνο 
έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 

(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2

του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του 2909/2001 
(ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
38 Α΄), με τις οποίες ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και 
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.

4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002
(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

5. Τα αριθμ. πρωτ. 20170666/15-2-2017, 517/14-2-2017
και 751/5-2-2018 έγγραφα του Πανεπιστημίου Πειραιά 
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα οποία τα Ιδρύματα 
εισηγούνται την αναγκαιότητα θέσπισης της εξέτασης 
του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών για την εισαγωγή 
στα εν λόγω τμήματα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) σύμφωνα με το οποίο η Εισαγωγική Κα-
τεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του 
τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων μετονομάζεται σε Εισαγωγική Κατεύθυνση Συ-
ντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης χωρίς μετα-
βολή του γνωστικού της αντικειμένου.

7. Το γεγονός ότι τα τμήματα Εσωτερικής Αρχιτεκτο-
νικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γρα-
φιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και Διοίκησης Τουρι-
σμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέρχονται 
από συγχώνευση Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά 
στα οποία απαιτείτο η εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210 Α΄).

9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/2/40043/Β1/9-3-2018 εισήγηση 
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τροποποιούμε τη αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Β6/2002 
(ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργική απόφαση και αντικαθιστούμε 
το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α΄ ως εξής:

Άρθρο 1
Σχολές, τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά-

των της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαι-
τείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών 
μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από 
αυτά.

1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των 
παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε 
ένα ή δύο ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα 
οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές ή στα τμήματα ή 
στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και 
για τα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής 
και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλι-
κά». Ειδικά για τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η διάταξη ισχύει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται 
στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται στο 
αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάζονται 
στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξετάζονται 
στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δι-
εθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς 
και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 
Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω-
νίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επι-
χειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των Τμημάτων 
Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων 
Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελ-
λάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από 
τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», 
«Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά». Ειδικά για το τμήμα 

Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η 
διάταξη ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
μετά.

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής 
ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», 
«Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου 
καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται στα δυο 
ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών 
Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπι-
στημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πα-
τρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Γραφιστικής και Οπτικής 
Επικοινωνίας καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτο-
νικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κα-
τεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα 
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

2. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των 
Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, 
Δημοκρίτειου Θράκης και Θεσσαλίας οι υποψήφιοι υπο-
βάλλονται στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές 
δοκιμασίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2018

 Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. A1α/Γ.Π. 14946 (2)
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Kατα-

σκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγεί-

ας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του ν. 749/1948 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών 

Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (Φ.Ε.Κ. 200 Α΄/9-8-1948), όπως 
ισχύει,

β) του β.δ/γματος της 24-6-1949 «Περί τρόπου της Δια-
χειρίσεως και του Οικονομικού ελέγχου των οργανισμών 
και Επιτροπών των εξουσιοδοτουμένων δια την οργά-
νωσιν και λειτουργίαν Παιδικών Εξοχών» (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄/ 
04-07-1949),
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γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης - εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/
28-06-2014),

δ) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει,

ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 
«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο-
ντίδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/20-10-1998),

στ) του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρη-
τών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α΄/27-6-2001), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄),

η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 210 Α΄),

θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄), 
όπως ισχύει.

2) Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της κατα-
σκήνωσης.

3) Το γεγονός ότι η λειτουργία της κατασκήνωσης θα 
βαρύνει τον Φ 110 ΚΑΕ 2343 «Επιχορήγηση στις παιδικές 
εξοχές» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, 
το ύψος της πίστωσης για τη λειτουργία της οποίας θα 
προσδιορισθεί με νεώτερη σχετική απόφαση.

4) Το αριθμ. πρωτ. 49/21.02.2018 έγγραφο του Πα-
νελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Υποστήριξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Για το έτος 2018 η οργάνωση και λειτουργία της κα-

τασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας 
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής ανατίθεται στον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 2
Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει για τους σκοπούς 

που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Εσω-
τερικής Λειτουργίας της, υπό τη γενική ευθύνη του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας και θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας της κατασκήνωσης θα ρυθμίζονται σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας αυτής.

Άρθρο 3
Η κατασκήνωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τρία (3) μέλη 
που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας και δύο (2) μέλη υπαλλήλους του Υπουργείου 
Υγείας που ορίζονται από τον Υπουργό.

Άρθρο 4
Το έργο της φύλαξης και της καθαριότητας της κατα-

σκήνωσης μπορεί να ανατίθεται με τη σύναψη σχετικών 
συμβάσεων σε ειδικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας και καθαριότητας, τα οποία θα διαθέτουν 
σχετική άδεια λειτουργίας.

Στην κατασκήνωση θα φιλοξενούνται εν ενεργεία 
υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας με τις οικογένειές 
τους, συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας 
με τις οικογένειές τους, καθώς και υπάλληλοι φορέων 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με τις οικο-
γένειές τους. Για τη φιλοξενία των κατασκηνωτών θα κα-
ταβληθεί ποσό συμμετοχής των κατασκηνωτών, το ύψος 
του οποίου θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της κατασκήνωσης.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι καθώς επίσης ο αριθμός 
και η επιλογή των κατασκηνωτών θα καθοριστούν με 
απόφαση του Δ.Σ. της κατασκήνωσης, στο πλαίσιο των 
πιστώσεων που θα διατεθούν για τη λειτουργία της.

Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται με την παρούσα 
απόφαση ή με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
της κατασκήνωσης, δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. της κατασκήνωσης.

Άρθρο 5
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοι-

ας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) υποχρεούται στη διενέργεια απολογιστι-
κού ελέγχου της διαχείρισης της κατασκήνωσης μετά 
τα πέρας των κατασκηνωτικών περιόδων, στη σύντα-
ξη σχετικού πορίσματος και στην κοινοποίηση αυτού 
στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 
Υποστήριξης, εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου 
έτους λειτουργίας αυτής.

Άρθρο 6
Ο έλεγχος και η εποπτεία για την τήρηση των ανωτέρω 

ασκείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018

 Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 842/5 (3)
Εξουσιοδότηση στελεχών του τμήματος Διαχεί-

ρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ για τη δημιουργία ηλε-

κτρονικών ακριβών αντιγράφων αποφάσεων του 

Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ για την Χορήγηση/Τρο-

ποποίηση/Ανάκληση/Ανανέωση Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων .

 H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
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τάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 6, 11 παρ. 3, 12 στοιχεία κ, ιη’ 
και με, 21 και 26 αυτού.

2. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27/04/2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 910/2014 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/07/2014 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπη-
ρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93.

5. Toν ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 50/Α΄/1997).

6. Τον ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 26/Α΄/2007), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνι-
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων 
και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄/2002).

9. Την απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΑΠ/Φ.40.4/ 
1/989, «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 1301/Β΄/12-04-2012).

10. Την απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΑΠ/
Φ.40.4/3/1031, «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317/Β΄/23-04-2012).

11. Την απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΑΠ/ 
Φ.40.4/163, «Ρυθμίσεις για: α) τη διαδικασία και τον 
τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της 
ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα του συστήματος νια τη γνωστοποίηση εγγρά-
φων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και 
γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέ-
ων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή 
ΝΠΙΔ»  (ΦΕΚ 401/Β΄/22-2-2013).

12. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κα-
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών», (ΦΕΚ 110/Β΄/24-01-2013) όπως ισχύει.

13. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79/06-03-2014, 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 797/Β΄/01-04-2014) 
και ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

14. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 835/21/16-11-2017 
«Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική έκ-
δοση διακίνηση και διαχείριση εγγράφων της ΕΕΤΤ
(ΦΕΚ Β΄/2017).

15. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 751/8/05-03-2015, 
«Ανάθεση του Δικαιώματος Ψηφιακής Υπογραφής για 
τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Ακριβών Αντιγράφων 
Αποφάσεων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Φάσματος της 
ΕΕΤΤ για Χορήγηση/Τροποποίηση/Ανάκληση/Ανανέωση 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σε στελέχη του 
τμήματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ».

16. Το γεγονός ότι για την αποτελεσματικότερη και 
ταχύτερη διεκπεραίωση του υπηρεσιακού έργου υπάρ-
χει ανάγκη προσδιορισμού μελών του προσωπικού στα 
οποία χορηγείται το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής 
εγγράφου για τη δημιουργία ηλεκτρονικών ακριβών 
αντιγράφων αποφάσεων χορήγησης/τροποποίησης/
ανάκλησης/ανανέωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ.

18. Την αριθμ. ΕΕΤΤ 32077/15-2-2018 εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και κατόπιν προφορικής 
εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγ. Κων/νου 
Μασσέλου και της Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, Δρ. Α. Σγώρα, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Εξουσιοδοτεί για την έκδοση ακριβών αντιγράφων 

με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής της ηλεκτρονικής 
έκδοσης των κάτωθι κατηγοριών ατομικών διοικητικών 
πράξεων που εκδίδει ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, δυνάμει 
του άρθρου 2 παρ. 1α στοιχ. ii της αριθμ. 13 ανωτέρω 
απόφασης ΕΕΤΤ:

• Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
• Τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτή-

των.
• Ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
• Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

τους κάτωθι υπαλλήλους της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων:

• Κουντουράκη Γεώργιο, Ειδικό Επιστήμονα του τμή-
ματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Κωλέττα Μαρία, Ειδική Επιστήμονα του τμήματος 
Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Μανιάτη Θεοφάνη, Ειδικό Επιστήμονα του τμήματος 
Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Μήλα Βασίλειο, Ειδικό Επιστήμονα του τμήματος Δι-
αχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Μπακάλη Κωνσταντίνο, Ειδικό Επιστήμονα του τμή-
ματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Νάνου Ελένη, Ειδική Επιστήμονα του τμήματος Δια-
χείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Στρατηγάκη Λαμπρινή, Ειδική Επιστήμονα του τμή-
ματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.

• Βασιλειάδη Έραστο, Τακτικό Υπάλληλο του τμήματος 
Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ.
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Άρθρο 2
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο Τη-

λεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ ώστε με απόφασή τους κατά 
το λόγο των αρμοδιοτήτων τους να τροποποιούν τον 
ανωτέρω πίνακα υπαλλήλων, σύμφωνα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Για την κοινοποίηση των Ηλεκτρονικών Ακριβών 

Αντιγράφων των Αποφάσεων στους Κατόχους των Δι-
καιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων δύναται να χρη-
σιμοποιηθεί η διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών 
(ΣΗΛΥΑ).

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2018

 Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ  

Ι

Αριθμ. απόφ. 85 (4)
Καθιέρωσης καθ’ υπέρβαση (υπερωριακής, απο-

γευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι-

μων ημερών) και προς συμπλήρωση της εβδο-

μαδιαίας (νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών) του υποχρεωτικού ωραρίου εργασία με 

αποζημίωση, για το υπηρετούν μόνιμο προσω-

πικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου του Δήμου Αχαρνών, για το Α΄ εξά-

μηνο έτους 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του

ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3731/2008 

(ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

5. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους - Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου
Β’ του ν. 4354/2015».

6. Την αριθμ. 17246/15856/04-05-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωρα-
ρίου λειτουργίας στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (ΦΕΚ 1635/Β΄/
10-05-2012).

7. Την αριθμ. 19750/17941/14-05-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης 
Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού του Δήμου 
(ΦΕΚ 1721/Β΄/18-05-12).

8. Την αριθμ. 19753/17944/14-05-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας στη Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου (ΦΕΚ 1721/Β΄/18-05-2012).

9. Την αριθμ. 23483/21285/31-05-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου (ΦΕΚ 1864/Β΄/13-06-2012).

10. Την αριθμ. 19749/17940/21-08-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 
των Πολιτικών Οργάνων, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Δια-
χείρισης Κρίσεων του Δήμου (ΦΕΚ 2421/Β΄/03-09-2012).

11. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 
2018.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την καθ’ υπέρβαση (υπερωριακή: 

απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών) και την προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
(νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασία με αποζημίωση, για το 
υπηρετούν μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Αχαρνών, για το 
Α’ εξάμηνο έτους 2018 ως εξής:
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Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας και των πιστώσε-
ων του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος.

Για τη ανωτέρω προβλεπόμενη δαπάνη, έχει προβλε-
φθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 σχετι-
κή πίστωση, η οποία αναλύεται σε Κ.Α. και ποσά ως εξής:

Κ.Α. Ποσό προβλεφθείσας 
δαπάνης

10-6012.001 33.793,44

10-6022.001 43.797,00

 20-6012.001 180.050,76

20-6022.001 110.160,00

30-6012.001 5.893,44

30-6022.001 24.805,60

35-6012.001 15.493,92

35-6022.001 9.753,36

45-6012.001 816,00

45-6022.001 4.293,60

50-6012.001 4.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αχαρνές, 13 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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