
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση χρονικής παράτασης για την εκτέλεση 
έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος 
πλοήγησης Τύπου Doppler VOR  - Διαμόρφωση 
Υφιστάμενων Υποδομών του προς αντικατάστα-
ση Συμβατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρό-
μιο Τανάγρας», από την Εταιρεία «GADIR Ενεργει-
ακή MEΠΕ», με δαπάνες της, χωρίς επιβάρυνση 
του Δημοσίου.

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού 
(Σ.Π.Α.Υ.)».

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους ορ-
γανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της 
ΕΕΑΕ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ.Γ./Δ6/Γ 2816 (1)
Έγκριση χρονικής παράτασης για την εκτέλεση 

έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος 

πλοήγησης Τύπου Doppler VOR - Διαμόρφωση 

Υφιστάμενων Υποδομών του προς αντικατάστα-

ση Συμβατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρό-

μιο Τανάγρας», από την Εταιρεία «GADIR Ενεργει-

ακή MEΠΕ», με δαπάνες της, χωρίς επιβάρυνση 

του Δημοσίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

β) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

γ) του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα-
έριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της ΥΠΑ» (Α’ 238), όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 1340/1983 «Τροποποίηση του ν.δ. 714/1970 περί 
ιδρύσεως κ.λ.π.» (Α’ 35),

δ) του ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 18), όπως 
τροποποιήθηκε με τον  ν. 4146/2013 (Α’ 90),

ε) του ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αερο-
πορίας, Αναδιοργάνωση της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 188) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 49,

στ) του π.δ. 85/2018 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας» (Α’ 157),

ζ) του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιό-
τητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Α’ 240),

η) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προ-
μηθειών και υπηρεσιών» (Α’ 147), 

θ) Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο - πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), 

ι) του άρθρου  90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας 
απόφασης, οι θεσμοθετούμενοι με τους ν. 4427/2016 
και 4757/2020 και το π.δ. 85/2018 φορείς, ήτοι η Αρχή 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, 
βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

3. Τον Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών Έργων και Τε-
χνικών Προδιαγραφών (ΚΕΜΕΤΕΠ) ΥΠΑ, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία Δ8/Α/33947/4469/ 
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25-09-1992 και Δ8/Α/27570/3506/05-07-1993 αποφά-
σεις, καθώς και τον ν. 3316/2005 περί μελετών του Δη-
μοσίου.

4. Την υπό στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/05-02-2009 υπουρ-
γική απόφαση «Προστασία των Αεροπορικών Εγκατα-
στάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών - 
εμποδίων γύρω από αυτές, καθώς και της Αεροπλοΐας εκ 
των υπερυψηλών ανά την χώρα κατασκευών» (Β’ 191).

5. Την υπό στοιχεία Δ3/Δ/44600/21-12-2021 υπουρ-
γική απόφαση «Γνωματεύσεις Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων 
(Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ), Ανεμολογικών Ιστών, Ραδιο-Τηλε-Οπτικών 
Κεραιών, και λοιπών υπερυψηλών εμποδίων), ανά 
την Επικράτεια της Χώρας, για την προστασία των 
Ενόργανων Διαδικασιών Πτήσεων Αεροσκαφών, των 
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων και των Συστημάτων 
Αεροναυτιλίας» (Β’ 6625).

6. Την υπό στοιχεία Δ6/Γ/6422/04-03-2021 υπουρ-
γική απόφαση «Εκτέλεση έργου “Προμήθεια, εγκα-
τάσταση συστήματος πλοήγησης τύπου Doppler 
VOR  - Διαμόρφωση υφιστάμενων υποδομών του 
προς αντικατάσταση συμβατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, 
στο Αεροδρόμιο Τανάγρας”, από την Εταιρεία “Gadir 
Ενεργειακή ΜΕΠΕ” με δαπάνες της, χωρίς επιβάρυνση 
του Δημοσίου» (Β’ 1518),

7. Την υπό στοιχεία Δ6/Γ/44168/17-12-2021 υπουρ-
γική απόφαση «Έγκρισης χρονικής παράτασης για την 
εκτέλεση έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος 
πλοήγησης Τύπου Doppler VOR - Διαμόρφωση Υφιστά-
μενων Υποδομών του προς αντικατάσταση Συμβατικού 
VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρόμιο Τανάγρας”, από την 
Εταιρεία “GADIR Ενεργειακή MEΠΕ”, με δαπάνες της, χω-
ρίς επιβάρυνση του Δημοσίου» (Β’ 6685).

8. Την υποβολή έγγραφου αιτήματος της εταιρείας 
Gadir Ενεργειακή ΕΠΕ, την 18/01/2023, για την έγκριση 
παράτασης της προθεσμίας εγκατάστασης και ολοκλή-
ρωσης του έργου της αντικατάστασης του VOR, μέχρι 
την 30ή Απριλίου 2024.

9. Τις ανάγκες της ΥΠΑ και ότι από την παρούσα από-
φαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

1. Τη χρονική παράταση υλοποίησης του έργου από 
την εταιρεία GADIR Ενεργειακή Ε.Π.Ε. και την ολοκλήρω-
σή αυτού με καταληκτική και αμετάκλητη ημερομηνία 
την 30ή Απριλίου 2024.

2. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπό στοιχεία 
ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ6/Γ/6422/04-03-2021 υπουργική από-
φαση «Εκτέλεση έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση συ-
στήματος πλοήγησης τύπου Doppler VOR - Διαμόρφωση 
υφιστάμενων υποδομών του προς αντικατάσταση συμ-
βατικού VOR ευθύνης ΥΠΑ, στο Αεροδρόμιο Τανάγρας”» 
(Β’ 1518).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

 Αριθμ. 12275 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμητ-

τού (Σ.Π.Α.Υ.)». 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) καθώς και την υπ’  αρ. 
27/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α: 
6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51).

Β. Του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και ειδικότερα τα άρθρα 
63 και 64.

Γ. Του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

Δ. Του άρθρου 245 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

Ε. Του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) περί δη-
μοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

ΣΤ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπ’ αρ. 3382/1992 κοινή απόφαση των Νομαρ-
χών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, περί σύ-
στασης «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΜΗΤΤΟΥ» (Β’ 189), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(Β’ 1499/2003, Β’ 826/2015 και Β’ 1023/2022).

3. Την υπ’ αρ. 54/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, αναφορικά με τη 
συμμετοχή (επανένταξή) του Δήμου Δάφνης - Υμηττού 
στον ανωτέρω Σύνδεσμο.

4. Την υπ’ αρ. 23/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης 
Υμηττού - Σ.Π.Α.Υ., αναφορικά με την αποδοχή της συμ-
μετοχής του Δήμου Δάφνης - Υμηττού στον Σύνδεσμο.

5. Την υπ’ αρ. 259/07-10-2022 απόφαση Δημάρχου Δή-
μου Δάφνης - Υμηττού, σχετικά με την παροχή σύμφω-
νης γνώμης για τη συμμετοχή του Δήμου Δάφνης - Υμητ-
τού στον εν λόγω Σύνδεσμο, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 11 του ν. 4674/2020.

6. Την υπ’ αρ. 13899/22-11-2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης - 
Υμηττού για την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 
έτους 2023, ετήσιας δαπάνης ύψους 13.929,50€, με 
τη οποία θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού 
για την συμμετοχή (επανένταξή) του στον εν λόγω 
Σύνδεσμο.

7. Την υπ’ αρ. 86780/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του 
Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου του Επαμεινώνδα, στη θέση 
του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 3382/1992 (Β’ 189/1992) συ-
στατική απόφαση των Νομαρχών Αθηνών, Ανατολικής Ατ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157Τεύχος B’ 1031/24.02.2023

τικής και Πειραιά, ως προς τα μέλη του Συνδέσμου κατόπιν 
της προσθήκης του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, ως εξής:

«1. Συνίσταται Σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδε-
σμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού», αποτελούμε-
νος από τους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χο-
λαργού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, 
Ελληνικού - Αργυρούπολης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης, Κρωπίας, Παιανίας, Δάφνης - Υμηττού.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 3382/1992 (Β’189/1992) 
συστατική απόφαση των Νομαρχών Αθηνών, Ανατολικής 
Αττικής και Πειραιά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(Β’ 1499/2003, Β’ 826/2015 και Β’ 1023/2022).

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 4/287 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-

γειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους ορ-

γανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της 

ΕΕΑΕ. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τον ν. 4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, 
διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - 
Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων 
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης» (Α’ 195), ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 44 του 
ν. 4310/2014.

2. Το π.δ. 67/2022 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α’ 173).

3. Το π.δ. 101/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών 
προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κιν-
δύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβο-
λίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 
90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 
2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανο-
νισμών Ακτινοπροστασίας» (Α’ 194), ιδίως το άρθρο 104 
αυτού.

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λει-
τουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινω-
νία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141), ιδίως το Κεφάλαιο ΚΖ’.

6. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε-
χών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέ-
σεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 33), ιδίως το άρθρο 25 αυτού.

7. Την υπό στοιχεία Π/112/363/2015 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Υγείας «Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομο-
γράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζου-
σες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού» (Β’ 2488).

8. Την υπό στοιχεία Π/112/305/2012 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής 
ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρη-
νικών αντιδραστήρων» (Β’ 2877).

9. Την υπ’ αρ. 128821/04.12.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Προ-
έδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1032).

10. Την υπ’ αρ. 287η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
της 6.2.2023, θέμα 4.

11. Την ανάγκη ανταπόκρισης των αρμοδιοτήτων και 
των δικαιωμάτων υπογραφής των μελών προσωπικού 
στο νέο οργανωτικό σχήμα της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και της διασφάλισης της εύ-
ρυθμης και αποτελεσματικής προσαρμογής της λειτουρ-
γίας της ΕΕΑΕ στις διατάξεις του νέου Οργανισμού της 
(π.δ. 67/2022) και στις διατάξεις του ν. 4310/2014 ιδίως 
την παρ. 2 του άρθρου 43 σε συνδυασμό με το άρθρο 
50 και την παρ. 7 του άρθρου 47.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΕΑΕ μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

α) Ενημερώνει επαρκώς το κοινό και τους εργαζόμε-
νους για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ, τηρούμενης 
της αρχής της διαφάνειας και λαμβανομένων υπόψη των 
βέλτιστων διεθνών πρακτικών, σύμφωνα με την περ. στ) 
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

β) Ορίζει υπαλλήλους της ΕΕΑΕ για συμμετοχή σε σχέ-
δια αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων, από ραδιο-
λογικό ή πυρηνικό παράγοντα, σύμφωνα με την περ. η) 
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

γ) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στον Διεθνή Ορ-
γανισμό Ατομικής Ενέργειας, στην Ομάδα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε Θέματα Πυρηνικής Ασφάλειας 
(«European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG») 
και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών - 

rzorbak
Highlight
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μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδια μέτρων, για 
τα οποία η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια και υποβάλλει παρατη-
ρήσεις στα σχέδια μέτρων των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών άλλων κρατών μελών που κοινοποιούνται στην 
ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την περ. ι) της παρ. 4 του άρθρου 43 
του ν. 4310/2014.

δ) Ορίζει εκπροσώπους της Ελλάδας στην ENSREG, 
καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέ-
ματα αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με το πρώ-
το εδάφιο της περ. ια) της παρ. 4 του άρθρου 43 του 
ν. 4310/2014.

ε) Συγκροτεί κλιμάκια επιφυλακών, μόνιμες και έκτα-
κτες επιτροπές, καθώς και ομάδες εργασίας για την εξέ-
ταση και έρευνα θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια 
η ΕΕΑΕ, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με την εύ-
ρυθμη λειτουργία και άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
σύμφωνα με την περ. ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του 
ν. 4310/2014.

στ) Διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο 
διοικητικών διαδικασιών για θέματα αρμοδιότητας της 
ΕΕΑΕ μη κανονιστικής φύσης, σύμφωνα με την περ. ιη) 
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014. Τα συμπε-
ράσματα των διαβουλεύσεων αυτών εισάγονται προς 
συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ, για τη 
λήψη αποφάσεων.

ζ) Αποτελεί το σημείο επαφής και εκτελεί χρέη National 
Liaison Officer (NLO) όσον αφορά το Πρόγραμμα Τεχνι-
κής Βοήθειας («TC») του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής 
Ενέργειας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. κα) 
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

η) Τοποθετεί το προσωπικό στις οργανικές μονάδες 
της ΕΕΑΕ.

θ) Υπογράφει την κύρωση των πινάκων προακτέων 
και μη προακτέων υπαλλήλων.

ι) Υπογράφει τα παραπεμπτικά έγγραφα προς το Υπη-
ρεσιακό Συμβούλιο για τα θέματα του προσωπικού της 
ΕΕΑΕ.

ια) Υπογράφει τις αποφάσεις ορισμού ή αντικατά-
στασης υπόλογου διαχειριστή Δημοσίων Επενδύσεων, 
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και τις 
αποφάσεις παράτασης προθεσμίας λήξης των χρηματι-
κών ενταλμάτων προπληρωμής Τακτικού Προϋπολογι-
σμού ή Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

ιβ) Υπογράφει τις αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστή, 
που προβλέπεται από τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143).

ιγ) Υπογράφει τις πράξεις λύσης υπαλληλικής σχέσης 
του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

ιδ) Υπογράφει τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες 
των υπαλλήλων που προΐστανται των οργανικών μονά-
δων της ΕΕΑΕ.

ιε) Υπογράφει τα έγγραφα χρηματοδότησης έργων και 
μελετών Συλλογικών αποφάσεων του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων που έχουν εγκριθεί, καθώς και 
τις προτάσεις για τροποποίησή τους, και

ιστ) Υπογράφει τις αποφάσεις έγκρισης καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση στο τακτικό 
και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικό μέσα στο 
πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά.

2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Αδειών και 
Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) της ΕΕΑΕ

1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθ-
μιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) μεταβιβάζεται η αρμο-
διότητα σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής:

α) των προεγκρίσεων κατασκευής και των ειδικών 
αδειών λειτουργίας των εργαστηρίων μαγνητικών τομο-
γράφων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4310/2014 και 
το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Π/112/363/2015 (Β’ 2488) 
κοινής υπουργικής απόφασης και το άρθρο 3 του 
π.δ. 67/2022 (Α’ 173),

β) των διοικητικών πράξεων για τη γνωστοποίηση και 
έγκριση (αποδεικτικό καταχώρισης ή άδεια) πρακτικών 
και των ειδικών αδειών για τη λειτουργία κάθε είδους 
πυρηνικής εγκατάστασης ή εγκατάστασης διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με την περ. θ) της 
παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και το άρθρο 3 
του π.δ. 67/2022, και

γ) των εγγράφων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της ΔΑΡΕ και των Τμημάτων της, σύμφωνα με το άρθρο 
3 του π.δ. 67/2022, όπως έγγραφα με τα οποία παρέχονται 
ή ζητούνται στοιχεία ή/και πληροφορίες ή/και οικονομικές 
προσφορές, έγγραφα ενημέρωσης, έγγραφα απαντητικά σε 
φυσικά και νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, έγγραφα διαδικα-
στικού ή διαβιβαστικού χαρακτήρα, χορηγούμενα αντίγρα-
φα αδιαβάθμητων εγγράφων, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 
για κάθε νόμιμη χρήση που αφορούν θέματα που μπορούν 
να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στοιχεία της ΕΕΑΕ.

2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιοντιζουσών ακτι-
νοβολιών (ΤΙΑ) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης, 
έκδοσης και υπογραφής:

α) των πιστοποιητικών καταλληλότητας για τα εργα-
στήρια μαγνητικών τομογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 
90 του ν. 4310/2014 και το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 
Π/112/363/2015 (Β’ 2488) κοινής υπουργικής απόφασης,

β) των εκθέσεων επιθεώρησης, ελέγχων και μετρή-
σεων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από το ρυθμιστικό πλαί-
σιο, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. κ) της παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, το άρθρο 104 του π.δ. 
101/2018 (Α’ 194) και το άρθρο 3 του π.δ. 67/2022,

γ) των εκθέσεων αξιολόγησης ασφάλειας κάθε είδους 
πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το εδάφιο τρίτο 
της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και 
το άρθρο 23 της υπό στοιχεία Π/112/305/2012 (Β’ 2877) 
απόφασης, και

δ) των εγγράφων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
του ΤΙΑ, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 
του π.δ. 67/2022, όπως έγγραφα με τα οποία παρέχονται 
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ή ζητούνται στοιχεία ή/και πληροφορίες ή/και οικονο-
μικές προσφορές, έγγραφα ενημέρωσης, έγγραφα απα-
ντητικά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, 
έγγραφα διαδικαστικού ή διαβιβαστικού χαρακτήρα, 
χορηγούμενα αντίγραφα αδιαβάθμητων εγγράφων, πι-
στοποιητικά και βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση που 
αφορούν θέματα που μπορούν να βεβαιωθούν από τα 
τηρούμενα στοιχεία της ΕΕΑΕ.

3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μη Ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα:

α) σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής των εκθέσεων 
ελέγχων και μετρήσεων μη ιοντιζουσών ακτινοβολι-
ών, σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 43 
ν. 4310/2014 και τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 67/2022,

β) παροχής σύμφωνης γνώμης προς τους αρμόδιους 
φορείς επί των μελετών ραδιοεκπομπών και μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση των 
σταθμών κεραιών, προτείνοντας τα αναγκαία κατά πε-
ρίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού, σύμφωνα με 
την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 
και της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 
του π.δ. 67/2022, και

γ) σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής των εγγράφων 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΜΙΑ, σύμφωνα 
με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 67/2022, 
όπως έγγραφα με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται στοι-
χεία ή/και πληροφορίες ή/και οικονομικές προσφορές, 
έγγραφα ενημέρωσης, έγγραφα απαντητικά σε φυσι-
κά και νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, έγγραφα δια-
δικαστικού ή διαβιβαστικού χαρακτήρα, χορηγούμενα 
αντίγραφα αδιαβάθμητων εγγράφων, πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση που αφορούν θέματα 
που μπορούν να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στοιχεία 
της ΕΕΑΕ.

4. Στoν Χρήστο Παφίλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 
Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, μεταβιβάζεται, παράλ-
ληλα με τον Προϊστάμενο του ΤΙΑ, η αρμοδιότητα της 
σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής των εκθέσεων επι-
θεώρησης, ελέγχων και μετρήσεων για τη διαπίστωση 
της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που προκύπτουν 
από το ρυθμιστικό πλαίσιο σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
της περ. κ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, 
το άρθρο 104 του π.δ. 101/2018 και το άρθρο 3 του 
π.δ. 67/2022.

5. Στη Χριστίνα Τζουμανίκα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγων, μεταβιβάζεται, παράλληλα με τον Προϊστά-
μενο του ΤΜΙΑ, η αρμοδιότητα της παροχής σύμφωνης 
γνώμης προς τους αρμόδιους φορείς επί των μελετών 
ραδιοεκπομπών για την εγκατάσταση των σταθμών κε-
ραιών, προτείνοντας τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα 
προφύλαξης του κοινού, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 
και την υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 
του π.δ. 67/2022.

6. Στη Μαρία Χριστοπούλου, υπάλληλο της κατηγο-
ρίας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, μεταβι-
βάζεται, παράλληλα με τον Προϊστάμενο του ΤΜΙΑ, η 

αρμοδιότητα της παροχής σύμφωνης γνώμης προς 
τους αρμόδιους φορείς επί των μελετών ραδιοεκπο-
μπών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
την εγκατάσταση των σταθμών κεραιών, προτείνοντας 
τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του 
κοινού, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) 
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 και την 
υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
π.δ. 67/2022.

Άρθρο 3
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη 
του προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
Ρυθμιστικού Σχεδιασμού, Υποδομών και Έρευνας 
(ΔΕΡΣΥΕ) της ΕΕΑΕ

1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας 
(ΔΕΡΣΥΕ), μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης, έκ-
δοσης και υπογραφής:

α) των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ατομικής δο-
σιμέτρησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. ιζ) 
της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014,

β) των τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης περιβαλλο-
ντικών ραδιολογικών επιπτώσεων για κάθε είδους εγκα-
ταστάσεις, σύμφωνα με την υποπερ. ζζ) της περ. β) της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 67/2022, και

γ) των εγγράφων που εμπίπτουν στα θέματα αρμο-
διότητας της ΔΕΡΣΥΕ και των Τμημάτων της, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του π.δ. 67/2022, όπως έγγραφα με τα 
οποία παρέχονται ή ζητούνται στοιχεία ή/και πληρο-
φορίες ή/και οικονομικές προσφορές, έγγραφα ενη-
μέρωσης, έγγραφα απαντητικά σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα και υπηρεσίες, έγγραφα διαδικαστικού ή 
διαβιβαστικού χαρακτήρα, χορηγούμενα αντίγραφα 
αδιαβάθμητων εγγράφων, πιστοποιητικά και βεβαιώ-
σεις για κάθε νόμιμη χρήση που αφορούν θέματα που 
μπορούν να βεβαιωθούν από τα τηρούμενα στοιχεία 
της ΕΕΑΕ.

2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δοσιμετρίας και 
Βαθμονομήσεων (ΤΔΒ), μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 
σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής:

α) πιστοποιητικών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζου-
σών ακτινοβολιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της 
περ. ιζ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014,

β) οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών βαθμονόμησης και ατομικής δοσιμέτρησης, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. ιζ) της παρ. 4 του 
άρθρου 43 του ν. 4310/2014, και

γ) των εγγράφων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
του ΤΔΒ, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 
του π.δ. 67/2022, όπως έγγραφα με τα οποία παρέχονται 
ή ζητούνται στοιχεία ή/και πληροφορίες ή/και οικονο-
μικές προσφορές, έγγραφα ενημέρωσης, έγγραφα απα-
ντητικά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες, 
έγγραφα διαδικαστικού ή διαβιβαστικού χαρακτήρα, 
χορηγούμενα αντίγραφα αδιαβάθμητων εγγράφων, πι-
στοποιητικά και βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση που 
αφορούν θέματα που μπορούν να βεβαιωθούν από τα 
τηρούμενα στοιχεία της ΕΕΑΕ.
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3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας Ραδιε-
νέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), μεταβιβάζεται η αρμο-
διότητα σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής:

α) πιστοποιητικών: αα) μετρήσεων ραδιενέργειας και 
ββ) παλαιών μετάλλων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της περ. ιζ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014,

β) τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης ασφάλειας πυρη-
νικών εγκαταστάσεων για όλες τις φάσεις της ζωής τους, 
σύμφωνα με την υποπερ. ζζ) της περ. β) της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του π.δ. 67/2022,

γ) τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης περιβαλλοντικών 
ραδιολογικών επιπτώσεων για κάθε είδους εγκαταστά-
σεις, σύμφωνα με την υποπερ. ζζ) της περ. β) της παρ. 2 
του άρθρου 4 του π.δ. 67/2022. Η αρμοδιότητα αυτή με-
ταβιβάζεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας 
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), παράλληλα με τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού 
Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ), και

δ) των εγγράφων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
του ΤΕΡΠ, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρ-
θρου 4 του π.δ. 67/2022, όπως έγγραφα με τα οποία 
παρέχονται ή ζητούνται στοιχεία ή/και πληροφορίες 
ή/και οικονομικές προσφορές, έγγραφα ενημέρωσης, 
έγγραφα απαντητικά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
και υπηρεσίες, έγγραφα διαδικαστικού ή διαβιβαστικού 
χαρακτήρα, χορηγούμενα αντίγραφα αδιαβάθμητων εγ-
γράφων, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη 
χρήση που αφορούν θέματα που μπορούν να βεβαιω-
θούν από τα τηρούμενα στοιχεία της ΕΕΑΕ.

4. Στον Διευθυντή του κύκλου σπουδών του Περιφερει-
ακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΠΕΕΚ) μετα-
βιβάζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 13-16 του π.δ. 67/2022, 
η αρμοδιότητα:

α) σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής των εγγράφων 
που εμπίπτουν σε αντικείμενα και θέματα λειτουργίας 
του ΠΕΕΚ,

β) σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής ενημερωτικών 
και απαντητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ,

γ) χορήγησης αντιγράφων αδιαβάθμητων εγγράφων, 
και

δ) σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση που αφορούν 
σε θέματα εκπαίδευσης και τεκμηριώνονται από τα τη-
ρούμενα στοιχεία της ΕΕΑΕ.

Ο Διευθυντής του κύκλου σπουδών του ΠΕΕΚ εκτε-
λεί χρέη National Liaison Assistant (NLA) όσον αφορά 
το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας («TC») του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το τελευ-
ταίο εδάφιο της περ. κα) της παρ. 4 του άρθρου 43 του 
ν. 4310/2014.

5. Στον Παναγιώτη Ασκούνη, υπάλληλο της ειδικότη-
τας ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, μεταβιβάζεται, 
παράλληλα με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δοσιμε-
τρίας και Βαθμονομήσεων (ΤΔΒ), η αρμοδιότητα σύντα-
ξης, έκδοσης και υπογραφής οικονομικών προσφορών 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρη-
σης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. ιζ) της παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

6. Στον Κωνσταντίνο Καρφόπουλο, υπάλληλο της κατη-
γορίας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, μεταβιβά-
ζεται, παράλληλα με τον Προϊστάμενο του ΤΕΡΠ, η αρμο-
διότητα της σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής: αα) των 
πιστοποιητικών μετρήσεων ραδιενέργειας γ-ακτινοβολίας 
και ββ) των πιστοποιητικών μετρήσεων ραδιενέργειας σε 
παλαιά μέταλλα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
περ. ιζ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

7. Στην Κωνσταντίνα Κεχαγιά, υπάλληλο της κατηγορίας 
των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, μεταβιβάζεται, 
παράλληλα με τον Προϊστάμενο του ΤΕΡΠ, η αρμοδιότητα 
της σύνταξης, έκδοσης και υπογραφής των πιστοποιη-
τικών μετρήσεων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης και των σχετικών πιστοποιητικών καταλλη-
λότητας πόσιμου νερού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της περ. ιζ) της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

8. Στην Μαρία Κολοβού, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Τε-
χνολόγων, μεταβιβάζεται, παράλληλα με τον Προϊστά-
μενο του ΤΕΡΠ, η αρμοδιότητα της σύνταξης, έκδοσης 
και υπογραφής των πιστοποιητικών μετρήσεων συγκέ-
ντρωσης ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με 
το τελευταίο εδάφιο της περ. ιζ) της παρ. 4 του άρθρου 
43 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του 
προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος 
Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΑΤΟΑΔ) της ΕΕΑΕ

Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονο-
μικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΤΟΑΔ), μεταβιβάζε-
ται η αρμοδιότητα:

α) υπογραφής των αποφάσεων προαγωγών των μονί-
μων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων 
της ΕΕΑΕ,

β) υπογραφής των αποφάσεων χορήγησης μισθολογι-
κών κλιμακίων και χρονοεπιδόματος στους υπαλλήλους 
της ΕΕΑΕ,

γ) υπογραφής των εγγράφων, με τα οποία κοινοποιού-
νται οι ετήσιες καταστάσεις υπαλλήλων του άρθρου 25 
του ν. 4369/2016,

δ) υπογραφής των αποφάσεων, των πράξεων και των 
εντολών για την πραγματοποίηση δαπανών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (τακτικές δαπάνες και χρηματικά εντάλματα 
προπληρωμής), τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, 
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και 
τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών ή εκτέλεσης 
εργασιών, για ποσό μέχρι 30.000 ευρώ,

ε) υπογραφής των εγγράφων παραπομπής στις αρμό-
διες αρχές για απαλλαγή από την υπηρεσία για σωματική 
ή πνευματική ανικανότητα των υπαλλήλων όλων των 
βαθμών και κλάδων,

στ) υπογραφής των εγγράφων με τα οποία διαβιβά-
ζονται δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικών ενταλμά-
των, ανεξάρτητα από ποσό, για τα οποία έχει προηγηθεί 
σχετική έγκριση,

ζ) υπογραφής των βεβαιώσεων απασχόλησης, προϋ-
πηρεσίας και λοιπών εγγράφων αποτύπωσης της υπηρε-
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σιακής κατάστασης των μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου 
υπαλλήλων της ΕΕΑΕ, και

η) έκδοσης των δελτίων κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων, κατά το δεύτερο εδάφιο της περ. κβ) της 
παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, αρμοδιότητα η 
οποία μπορεί να ασκείται παράλληλα και από την υπάλ-
ληλο Μαρία Καραγκούνη.

Άρθρο 5
Στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων μετα-

βιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των κανονικών, 
φοιτητικών, αναρρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων 
από τη νομοθεσία αδειών των τακτικών υπαλλήλων, κα-
θώς και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου, της οικείας οργανικής μονάδας.

Άρθρο 6
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμένου 

οργανικής μονάδας, τα έγγραφα αρμοδιότητάς του θα 
συντάσσονται, εκδίδονται και υπογράφονται από τον ανα-
πληρωτή προϊστάμενο ή, αν αυτός δεν έχει οριστεί, από 
τον προϊστάμενο της υπερκείμενης οργανικής μονάδας.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, παύει η ισχύς των 
εξής αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ:

α) της υπ’ αρ. 209/004/26.01.2012 απόφασης «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 730), και

β) της υπ’  αρ. 1/232/09.10.2015 απόφασης «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογρα-
φής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόε-
δρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη 
του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β’  1074/2016), όπως 
είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 2/253/16.03.2018 
(Β’ 1496), τις υπό στοιχεία 7α/254/31.05.2018 (Β’ 2339), 
2γ/258/24.01.2019 (Β’ 225), τις υπ’ αρ. 5/261/07.06.2019 
(Β’ 2460), 8/264/18.10.2019 (Β’ 3990), την υπό στοι-
χεία 2β/275/24.06.2021 (Β’  3165) και την υπ’  αρ. 
2/284/22.09.2022 (Β’ 5189).

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   
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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,


		2023-02-28T19:53:59+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




