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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης 
«ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.».

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου Κρή-
της για το Α’ εξάμηνο έτους 2022.

3 Πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης της Ελ-
ληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),
Α’ εξαμήνου 2022.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός 
των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχο-
νται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621).

5 Διαπιστωτική πράξη τροποποίησης κατανομής 
της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών Επι-
τρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/34462/ΓΑΙΑΟΣΕ (1)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης 

«ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. στ. της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/ 

1970 «Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελ-
λάδος» (Α’ 192),

β) του άρθρου 5 «Αρμοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ» του ν. 3891/ 
2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομί-
λου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον 
σιδηροδρομικό τομέα» (Α’ 188),

γ) 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 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

δ) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),

ε) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει και 
συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του π.δ. 189/2009 «Κα-
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ-
γείων» (Α’ 221),

στ) της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/ 
2014 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114),

ζ) των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 
περί Δημοσίου Λογιστικού,

η) της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός 
και Εκτός Επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94) καθώς και του άρθρου 43 του ν. 
4484/2017 (Α’ 110),

θ) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
ι) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),

ιβ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιδ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
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Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 23),

ιε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109, 
δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), οι προϋπολογισμοί των φο-
ρέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), εφό-
σον υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, εγκρίνονται με κοινή απόφαση 
του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, 
έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από 
το έτος του προϋπολογισμού και είναι συνεπείς με το 
σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, 
κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 
του ίδιου νόμου,

- σύμφωνα με το άρθρο 64Α του ίδιου νόμου, για την 
έγκριση και την αναθεώρηση των ετήσιων προϋπο-
λογισμών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του 
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), εφαρμόζονται 
αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 4 και 
5 του προαναφερόμενου άρθρου 63,

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, 
μετά την περίοδο των τριών (3) μηνών από την έναρξη 
του οικείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην 
των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και 
απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται 
νόμιμες και

ιστ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προ-
ϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23),

β) Υ/70/30.10.2020 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και

γ) 312/20.9.2021 του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-

γού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώρ-
γιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

3. Την υπό στοιχεία 2/87910/ΔΠΓΚ/7.7.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οι-
κονομικού έτους 2022».

4. Την από 20.12.2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το υπ’  αρ. 72203/14.12.2020 έγγραφο του φο-
ρέα “ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.”, συνοδευόμενο από υπό στοιχεία 
Δ.Σ.1886/9.12.2021 απόσπασμα πρακτικού του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου κατά την 339η συνεδρίασή του 
περί της έγκρισης του Προϋπολογισμού για το έτος 2021.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2022 του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης «ΓΑΙΑΟΣΕ 
Α.Ε.» που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν 
ως εξής:

ΦΟΡEΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 31.506.552,00 14.081.202,00 17.425.350,00

ΣΥΝΟΛΟ: 31.506.552,00 14.081.202,00 17.425.350,00

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε 
μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και 
εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του 
συνημμένου πίνακα, καθώς και να προβεί στις λοιπές 
ενέργειες.

4. Η διοίκηση του φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι, 
δε θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκε-
κριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 7 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών Μεταφορών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 10146 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων 

της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου Κρή-

της για το Α’ εξάμηνο έτους 2022. 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007 (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), σύμφωνα 
με το οποίο η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, 
επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και η υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Δήμου.

4. Το υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3731/
2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθ-
μίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 263).

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Ηρακλείου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 9968/
29-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης (Β΄ 2122).

7. Την υπ’ αρ. 17810/26/2/2021 απόφαση Δημάρχου 
Ηρακλείου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Δι-
εύθυνση ΚΕΠ και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).
10. Το υπ’ αρ. 7673/22-11-2021 έγγραφο της Διεύθυν-

σης ΚΕΠ από το οποίο προκύπτει ότι είναι απαραίτητη 

η υπερωριακή απασχόληση είκοσι εννέα (29) υπαλλή-
λων, κατά το πρώτο τρίμηνο 2022 για να καλυφθούν οι 
έκτακτες ανάγκες για την διεκπεραίωση υποθέσεων που 
σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία καθ’υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου της Διεύθυνσης ΚΕΠ για το 
Α’ εξάμηνο έτους 2022 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΤO 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 120

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 16 120

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 2 120

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 120

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 3 120

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 120

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
(Ι.Δ.Α.Χ.) 1 120

ΔΕ ΤΑΜΕΙΩΝ (Ι.Δ.Α.Χ.) 1 120
Η δαπάνη για την παραπάνω απασχόληση θα βαρύνει 

τους παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού του Δήμου Οικο-
νομικού έτους 2022, στους οποίους έχουν προβλεφθεί οι 
σχετικές πιστώσεις ως εξής:

α/α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
1 10-6012.001 17.400,00
2 10-6022.001 1.200,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ηράκλειο, 7 Φεβρουαρίου 2022

Η Αντιδήμαρχος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 1/280/Α (3)
Πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης της Ελ-

ληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), 

Α’ εξαμήνου 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)

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

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
2. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-

νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
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στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), ιδί-
ως το άρθρο 20.

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

4. Την υπ’ αρ. 17176/14.11.1988 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του ΔΣ της 
ΕΕΑΕ» (Β’ 832).

5. Την υπ’ αρ. 128821/04.12.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» 
(ΥΟΔΔ 1032).

6. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Μονάδας Οι-
κονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) υπό 
στοιχεία Λ.001/266/1237/21.01.2022, για την καθιέρωση 
υπερωριακής απασχόλησης Α’ και Β’ εξαμήνου 2022.

7. Την υπ’ αρ. 280η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΑΕ, της 04.02.2022, θέμα 1.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 10.000,00 € το μέγιστο, η οποία θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022 (ΚΑΕ 
60.00), αποφασίζει:

Την έγκριση της αποζημίωσης για απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο και ανά εξάμηνο, για πενήντα (50) συνολικά 
υπαλλήλους της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) το μέγιστο, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου κατά το Α’ εξάμηνο 2022.

Η συνολική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
10.000,00 € το μέγιστο, θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έτους 
2022 (ΚΑΕ 60.00), προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτα-
κτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, κατά τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγ. Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
    Ι 

 Αριθμ. 5α/280 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-

κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός 

των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχο-

νται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-

γειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621). 

 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) ιδίως την 

περ. α της παρ. 4 του άρθρου 43 και την παρ. 1 του άρ-
θρου 45 αυτού.

2. 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).

3. Την υπ’ αρ. 17176/14.11.1988 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του ΔΣ 
της ΕΕΑΕ» (Β’ 832), ιδίως την περ. ια της παρ. 1 αυτής.

4. Την υπ’ αρ. 280 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, 
της 04.02.2022, θέμα 5α.

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

Α. Το σημείο 1α του στοιχείου «α. Ατομική δοσιμέτρη-
ση» της παρ. Α της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας «Kαθορισμός των τιμών χρέωσης 
των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επι-
τροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 1/262/12.07.2019 (Β’ 3275) 
και υπ’ αρ. 2α/275/24.06.2021 (Β’ 3165) απόφαση, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1α. Μέτρηση ενός δοσιμέτρου σώματος τύπου θερ-
μοφωταύγειας 4 € (ενδεικτική τιμή ανάλογα με το πλήθος 
των μετρήσεων)».

Β. Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δημοσίευσή 
της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγ. Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

    Ι 

 Αριθ. 5742 (5)
Διαπιστωτική πράξη τροποποίησης κατανομής 

της ελεγκτέας ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών Επι-

τρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 της υπό στοι-

χεία ΦΓ8/ 27876/02.06.2021 απόφασης της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Έγκριση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών Διοίκησης και 
Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β’ 2340),

2. Το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Εσωτερικής Λει-
τουργίας για την κατανομή της ελεγκτέας ύλης μεταξύ 
των Υπηρεσιών Επιτρόπου της Περιφέρειας Αττικής,

3. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

pfounta
Highlight
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4. Την ανάγκη ορισμού Υπηρεσίας Επιτρόπου ως αρ-
μοδίας για τον έλεγχο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο Α.Ε.», του οποίου η εποπτεία μεταφέρθηκε από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Διαπιστώνουμε τη μεταφορά του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο» από την ελεγκτέα ύλη της Υπηρεσίας 
Επιτρόπου «Τομέας Μεταφορών και Περιβάλλοντος ΙΙ», 
όπου υπήγετο μέχρι σήμερα, στην Υπηρεσία Επιτρόπου 
«Τομέας Βουλής των Ελλήνων και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης». Η εποπτεία του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρθηκε από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (π.δ. 3/2021), το οποίο 
υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας 
Επιτρόπου «Τομέας Βουλής των Ελλήνων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης». Αναλόγως τροποποιείται ο επισυναπτό-
μενος στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, πίνακας 
ΙΙΙ, που περιέχει την κατανομή της ελεγκτέας ύλης μεταξύ 
των Υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ   

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