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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 8002/1/520-γ΄ από
21-03-2018 (Β΄ 1021) κοινής υπουργικής απόφασης.

3

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/
09-08-2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3210Β΄/
22-08-2019) «Yλοποίηση και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020».

4

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/
25-10-2017 (ΦΕΚ 3870Β΄/2017) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα
«Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”
και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”».

5

Απόδοση ποσού σε συνταξιουχική οργάνωση
από το αποθεματικό έτους 2017 του λογ/σμού
της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016
όπως ισχύει.

6

Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο μέτρο-Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 135966
(1)
Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 42.

Αρ. Φύλλου 5116

2. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
3. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 101/2018 (Α΄ 194) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/
Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013,
για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για
την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν
από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ,
96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ
(ΕΕ L 13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 102.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (A΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις της αριθμ. 48/1-8-2019 (Β΄ 3100) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα».
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σύμφωνα με την απόφαση της
07.06.2019 (συν. 261η) του Διοικητικού της Συμβουλίου.
9. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/
116ΝΠ/98604/Β1/19.06.2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν προκαλείται από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος
εφαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης των καταστά-
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σεων υφιστάμενης έκθεσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 102 του π.δ. 101/2018 (Α΄ 194).
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλες οι
στρατηγικές διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενης
έκθεσης, όπως αυτές θεσπίζονται κατά περίπτωση με
σχετικές αποφάσεις της ΕΕΑΕ, μετά από διαβούλευση με
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με
το άρθρο 101 του π.δ. 101/2018.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί του άρθρου 4 του π.δ. 101/2018.
Άρθρο 4
Σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης
Υφιστάμενων Εκθέσεων
1. Συστήνεται η Επιτροπή Διαχείρισης Υφιστάμενων
Εκθέσεων (ΕΔΥΕ) ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή
στρατηγικών διαχείρισης υφιστάμενων εκθέσεων και
για τον συντονισμό κατά την εφαρμογή επανορθωτικών
μέτρων και μέτρων προστασίας.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
3. Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
α) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας,
δ) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
ε) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο υπό στοιχείο α)
εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εκπρόσωποι των ως άνω α), β), γ) και δ) στοιχείων και οι αναπληρωτές τους ορίζονται αρμοδίως από
τα αντίστοιχα υπουργεία. Ο εκπρόσωπος της ΕΕΑΕ και ο
αναπληρωτής του ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΕΑΕ.
4. Στην Επιτροπή καλείται και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) εκπρόσωπος του Δήμου (ή των Δήμων) εντός των
ορίων του οποίου (ή των οποίων) εντοπίζεται η κατάσταση υφιστάμενης έκθεσης ή οι περιοχές που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κατάστασης υφιστάμενης
έκθεσης και
β) ο έχων/έχοντες την ιδιοκτησία ή την ευθύνη της
περιοχής στην οποία εντοπίζεται η κατάσταση υφιστάμενης έκθεσης.
5. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
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Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντίστοιχο αναπληρωτή, οι οποίοι
ορίζονται αρμοδίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Άρθρο 5
Πρόεδρος της ΕΔΥΕ
1. Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΕ συγκαλεί την ΕΔΥΕ με δική
του πρωτοβουλία ή κατόπιν σχετικής εισήγησης από
οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες φορείς.
2. Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΕ δύναται να ζητήσει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στις αποφάσεις που
αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των εκάστοτε καταστάσεων έκθεσης.
Άρθρο 6
Ρόλος της ΕΔΥΕ
Η Επιτροπή στο πλαίσιο κάθε στρατηγικής υφιστάμενης έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του π.δ. 101/
2018, έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες για την εφαρμογή της εκάστοτε στρατηγικής διαχείρισης στα μέλη
της Επιτροπής.
β) Συντονίζει τα αρμόδια μέρη που εμπλέκονται στην
εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων και μέτρων προστασίας σε κάθε στρατηγική υφιστάμενης έκθεσης.
γ) Αξιολογεί τα εφαρμοζόμενα μέτρα και προβαίνει
στις απαραίτητες τροποποιήσεις.
Άρθρο 7
Συνεδριάσεις, Αποφάσεις
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο κτίριο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε χώρο που προσδιορίζεται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ώρα λειτουργίας των
δημόσιων υπηρεσιών.
2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η συνεδρίαση γίνεται δι΄
ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με τηλεδιασκέψεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο με ευθύνη του Προέδρου της.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και
και Επενδύσεων
Ενέργειας
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02051163112190008*

