
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 1/261/07-06-2019 
Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών 

που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατο-

μικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

  TO ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-

πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως την παρ. 
1 του άρθρου 45 και την περίπτωση α της παρ. 4 του 
άρθρου 43 αυτού.

2. Το π.δ. 101/2018 (Α’ 194) «Προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορι-
σμό βασικών προτύπων ασφαλείας 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/Ευρα-
τόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - θέσπιση 
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».

3. Την απόφαση 45872/2019 (Β’ 1103/3.4.2019) των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Διαδικασίες 
Κανονιστικού Ελέγχου Πρακτικών Ιοντιζουσών Ακτινο-
βολιών - Αναγνώριση Υπηρεσιών και Εμπειρογνωμό-
νων».

4. Την απόφαση 226244/21.12.2017 (ΥΟΔΔ 697/
22.12.2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)».

5. Την απόφαση 17176/14.11.1988 (Β’ 832/15.11.1988) 
των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του ΔΣ 
της ΕΕΑΕ», ιδίως την περίπτωση ια της παρ. 1 αυτής.

6. Την υπ’ αριθμ. 261η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΕΑΕ της 07.06.2019, θέμα 1.

7. Την ανάγκη προσαρμογής του ισχύοντος τιμοκα-
ταλόγου στο νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστα-
σίας [π.δ. 101/2018 (Α’ 194), κοινή υπουργική απόφαση 
45872/2019 (Β’ 1103/03.04.2019)].

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

Α. Οι τιμές χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται 
από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2621

29995

α. Ατομική δοσιμέτρηση
1. Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων  τύπου θερμοφωταύγειας 4€
2. Δοσίμετρα  τύπου θερμοφωταύγειας σώματος σε πεδία γ και χ ακτινοβολίας 30€
3. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας (καρπού, δακτύλου, φακού του οφθαλμού) κατάλ-
ληλα για χρήση σε πεδία γ και χ ακτινοβολίας

25€

4. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας δακτύλου κατάλληλα για χρήση σε μικτά πεδία β, χ 
και γ ακτινοβολίας

50€

5. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας σε πεδία γ ακτινοβολίας και πεδία  νετρονίων 100€
β. Αναλύσεις δειγμάτων
1. Έλεγχος δειγμάτων με γ -  φασματοσκοπία υψηλής ακρίβειας 150€ ανά δείγμα
2. Έλεγχος δειγμάτων με γ -  φασματοσκοπία χαμηλής ακρίβειας 80€ ανά δείγμα
3. Μέτρηση ολικής α και β ακτινοβολίας πόσιμου νερού 100€ ανά δείγμα
4. Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με παθητικούς ανιχνευτές ιχνών 25€ ανά ανιχνευτή
5. Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με electret 80€ ανά μέτρηση
6. Μέτρηση α - φασματοσκοπίας ανά στοιχείο (U, Th, Pu, Am, Ρο-210, Ra-226) 500€ ανά δείγμα
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7. Μέτρηση με υγρό σπινθηριστή ανά στοιχείο (Sr-90, Pb-210, Ra-228, Η-3 και C-14) 250€ ανά δείγμα
8. Μέτρηση ολόσωμης ακτινοβολίας 150€
9. Επιτόπιος έλεγχος ραδιενέργειας 80€ ανά ώρα 

μετάβασης και 
μέτρησης

10. Έκδοση πιστοποιητικού ραδιενέργειας (scrap metals, συμπεριλαμβανομένων  των 
scrap χαλκού, αλουμινίου και μολύβδου)

75€

11. Πιστοποιητικό  καταλληλότητας πόσιμου νερού 20€
12. Οι αναλύσεις που γίνονται στο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης ή στο πλαίσιο της μελέτης χαρτογράφησης ραδο-
νίου σε όλη τη χώρα παρέχονται δωρεάν.
γ. Έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση, σύμφωνα με το μέρος Β του 
Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019 (Β’ 1103/03.04.2019)
1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς:
1α. Οδοντιατρικών εφαρμογών (εξαιρουμένων εφαρμογών αξονικής το μογραφίας) 200€
1β. Μέτρησης οστικής μάζας, μαστογραφίας (εξαιρουμένων εφαρμογών τομοσύνθεσης 
και βιοψίας), ακτινογραφίας

300€

2 Λειτουργία ανοιχτών ραδιενεργών πηγών έως 37 MBq (ετήσια κατανάλωση) για in vitro 
ιατρικές εφαρμογές

200€

3. Λειτουργία μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας που λειτουργούν σε διαφο-
ρά δυναμικού κατώτερη ή ίση των 500 kV
3α. Βιομηχανική Ραδιογραφία 300€
3β. Λοιπές εφαρμογές (κτηνιατρικές, ερευνητικές, κλπ.) 250€
4. Λειτουργία κλειστών πηγών κατηγορίας 5 και ανοιχτών ραδιενεργών πηγών έως 37 
MBq (ετήσια κατανάλωση) για λόγους πλην της ιατρικής έκθεσης

200€

5. Πρακτική που περιλαμβάνει φυσικά ραδιενεργά υλικά του σημείου 5 του μέρους Β του 
Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

500€

6. Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων 200€
7. Μεμονωμένη μεταφορά ραδιενεργού υλικού του σημείου 7 του μέρους Β του Παραρ-
τήματος Ι της κυ.α. 45872/2019

150€

8. Ανανέωση έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώ-
ριση

Ίση με τις ως άνω 
τιμές, ανάλογα με 

την πρακτική
9. Τροποποίηση του αποδεικτικού καταχώρισης (μόνο όταν μεταβληθούν οι συνθήκες 
αναφορικά με τους χώρους και τον εξοπλισμό του οργανισμού, υπό τις οποίες χορηγήθη-
κε το αποδεικτικό καταχώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 της 
κυ.α. 45872/2019)

200€

δ. Έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση, σύμφωνα με το μέρος Γ του 
Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019
1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας πέραν των πρακτικών του σημείου 1 του μέρους Β 
του Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019 ή ιατρικών ακτινικών επιταχυντών
1α. Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία 700€
1 β. Ακτινοθεραπεία 1.000€
2. Λειτουργία ραδιενεργών πηγών για ιατρική έκθεση και in vitro ιατρικές εφαρμογές πέραν των πρακτικών του 
σημείου 2 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019
2α. Ακτινοθεραπεία - Βραχυθεραπεία 800€
2β. Λοιπές εφαρμογές 250€
3. Εκούσια χορήγηση ραδιενεργών ουσιών σε ανθρώπους και ζώα και οι συναφείς διαδικασίες προς τον σκοπό 
ιατρικής ή κτηνιατρικής διάγνωσης, θεραπείας ή έρευνας
3α. Για σκοπούς θεραπείας 1.000€
3β. Για λοιπούς σκοπούς 500€
4. Εκούσια προσθήκη ή γένεση ραδιενεργών ουσιών στην παραγωγή ή παρασκευή ιατροφαρμακευτικών προϊ-
όντων ή άλλων προϊόντων
4α. Λειτουργία κυκλότρου εντός νοσοκομείου/ιδιωτικής κλινικής ή άλλου ιδρύματος 1.500€
4β. Λοιπές εφαρμογές 250€



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29997Τεύχος B’ 2621/28.06.2019

5. Λειτουργία μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας που λειτουργούν σε διαφο-
ρά δυναμικού μεγαλύτερη των 500 kV ή μη ιατρικών ακτινικών επιταχυντών με ενέργειες 
σωματιδίων μικρότερες ή ίσες των 10 MeV

250€

6. Λειτουργία ραδιενεργών πηγών (συμπεριλαμβανομένου του σχάσιμου υλικού) για λόγους πλην της ιατρικής 
έκθεσης, εκτός των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ και του σημείου 4 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι 
της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019
6α. Βιομηχανική ραδιογραφία με χρήση ραδιενεργών πηγών εντός ή εκτός εγκατάστασης -
Non-Destructive Testing (NDT)

400€

6β. Λοιπές εφαρμογές 300€
7. Εκούσια προσθήκη ραδιενεργών ουσιών στην παραγωγή ή παρασκευή καταναλωτικών 
προϊόντων

1.000€

8. Εισαγωγή των προϊόντων του σημείου 4 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 
45872/2019, εισαγωγή ραδιενεργών πηγών
8α. Συστηματική εισαγωγή 500€
8β. Μεμονωμένη εισαγωγή πηγής κατηγορίας 3, 4 και 5 150€
8γ. Μεμονωμένη εισαγωγή πηγής κατηγορίας 1 και 2 300€
9. Λειτουργία για σκοπούς βιομηχανικούς, ερευνητικούς και άλλους μη ιατρικούς σκο-
πούς: α) επιταχυντών με ενέργειες σωματιδίων μεγαλύτερες των 10 MeV, β) κλειστών πη-
γών υψηλής ενεργότητας κατηγορίας 1

2.500€

10. Αποξήλωση εγκαταστάσεων του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της κοι-
νής υπουργικής απόφασης 45872/2019

1.000€

11. Συστηματική μεταφορά των ραδιενεργών υλικών του σημείου 7 του μέρους Β του Πα-
ραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης. 45872/2019

4.500 ανά έτος

12. Μεμονωμένη μεταφορά των ραδιενεργών υλικών του σημείου 12 του μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019

400€

13 Ανανέωση έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδό-
τηση

Ίση με τις ως άνω 
τιμές, ανάλογα με 

την πρακτική
14. Τροποποίηση της άδειας (μόνο όταν μεταβληθούν οι συνθήκες αναφορικά με τους 
χώρους και τον εξοπλισμό του οργανισμού, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019)

350€

ε. Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων
1. Ειδική άδεια λειτουργίας μαγνητικών τομογράφων 400€
2. Ανανέωση της άδειας 400€
3. Τροποποίηση της άδειας 200€
στ. Βαθμονομήσεις οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών
1. Όργανα ακτινοθεραπείας - βραχυθεραπείας
1α. Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας σε ΝDW ή Νκ (με ή χωρίς ηλεκτρό-
μετρο)

500€

1β. Κάθε επιπλέον βαθμονόμηση στον ίδιο θάλαμο 200€
2. Όργανα ακτινοπροστασίας
2α. Βαθμονόμηση ανιχνευτή ακτινοβολίας χώρου- μετρητές ραδιενέργειας σε Cs-137 200€
2 β. Κάθε επιπλέον βαθμονόμηση στον ίδιο ανιχνευτή (διαφορετικές ενέργειες, γωνίες 
κ.α.)

50€ για κάθε 
επιπλέον 

βαθμονόμηση
2γ. Βαθμονόμηση ατομικών μετρητών ακτινοβολίας άμεσης ανάγνωσης σε Cs-137 50€
2δ. Βαθμονόμηση παθητικών ατομικών μετρητών και  στυλοδοσιμέτρων σε Cs-137 25€
2ε. Κάθε επιπλέον βαθμονόμηση στον ίδιο ατομικό μετρητή ακτινοβολίας (διαφορετικές 
ενέργειες, γωνίες, μικτές ακτινοβολήσεις κα.)

20€ η καθεμία

3. Όργανα ακτινολογίας
3α. Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας σε 4   RQR ή σε 4 μαστογραφι-
κές ενέργειες

300€ και 100€ ανά 
επιπλέον ενέργεια

3β. Βαθμονόμηση κιλοβολτομέτρων σε 6 τιμές kV (ακτινολογικές ή μαστογραφικές εφαρ-
μογές)

300€ και 20€ ανά 
επιπλέον kV
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3γ. Βαθμονόμηση πολυμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας ή μαστογραφικών εφαρμογών 
σε 4 RQR και 6 τιμές kV

400€ και 100€ ανά 
επιπλέον ενέργεια 

και 20€ ανά 
επιπλέον kV

4. Επιτόπιοι έλεγχοι ραδιολογικών οργάνων 300€
ζ. Αναγνωρίσεις εμπειρογνωμόνων, αναγνωρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις υπηρεσιών
1. Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσι-
κής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας

150€

2. Ανανέωση αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ια-
τρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας

80€

3. Εξουσιοδότηση υπηρεσιών ατομικής δοσιμετρίας 1.500€ ανά έτος
η. Παροχή εκπαίδευσης
1. Σεμινάριο εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας ακτινοβολιών 80€ ανά άτομο ανά 

ημέρα
2. Εκπαίδευση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) 130€ ανά άτομο
3. Η εκπαίδευση σε προσωπικό φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
ραδιολογικού ή πυρηνικού χαρακτήρα παρέχεται δωρεάν.
θ. Υπηρεσίες στο πεδίο των Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
1. Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών ΗΜ-πεδίων υψηλών συχνοτήτων (κεραίες κινητής τη-
λεφωνίας, ραδιοφωνικών-τηλεοπτικών σταθμών, radar, κλπ.)

160€  (πρώτο 
σημείο) και 80€ ανά 

γειτονικό σημείο 
2. Έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών ΗΜ-πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (διατάξεις μεταφο-
ράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.)

160€ (πρώτο 
σημείο) και 80€ ανά 

γειτονικό σημείο
3. Γνωμάτευση μελέτης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 150€

Β. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο ΦΠΑ.
Γ. Η απόφαση της ΕΕΑΕ αριθ. 3/212/29.06.2012 (Β’ 2182/23.7.2012) «Καθορισμός των τιμών χρέωσης για τις πα-

ρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους», καταργείται.
-Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος  

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026212806190004*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή Λειτουργίας Νηπιαγωγείου.

2 Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρη-
ση της υπαλλήλου που την κατείχε.

3 Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό 
του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και 
του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης από-
δοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων 
α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του 
ν. 4172/2013.

4 Τροποποίηση της απόφασης 1/261/07.06.2019 
(Β΄ 2621/28.06.2019) της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέ-
ωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

5 Καθορισμός παγίου κατ’αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/νίκης στο 
Ν. Θεσσαλονίκης.

6 Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης για την άσκηση της αρμοδιότητας του 
δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), περί έγκρισης της 
τροποποίησης του προϋπολογισμού των εντε-
ταγμένων έργων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 67738/27.06.2019 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2633/28.06.2019 
(Τεύχος Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3544 (1)
Αναστολή Λειτουργίας Νηπιαγωγείου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-02-2002).
2. Την Φ .12/530/62626/γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345/2011 

τ. Β΄) υπουργική απόφαση.
3. Την Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 υπουργική 

απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης».

4. Την αριθ. 74225/Δ1/13-05-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ 
με θέμα «Ενέργειες για τον προγραμματισμό εκπαιδευτι-
κού έργου των Νηπ/γείων για το σχολικό έτος 2019-2020».

5. Το άρθρο 11 του ν. 1966/1991.
6. Την παρ. 2 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019.
7. Το αριθμ. 1468/2/29-05-2019 έγγραφο της Δ/ντριας 

Α/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας.
8. Τη χωρίς επιβάρυνση με έξοδα του κρατικού προϋ-

πολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Καρ-

δακάτων Κεφαλληνίας για το σχολικό έτος 2019-2020, 
λόγω μηδενικού αριθμού αιτήσεων εγγραφών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθ. 2901.03/ 55161 /2019 (2)
Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρη-

ση της υπαλλήλου που την κατείχε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (A΄ 114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

γ) των άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

2. Την αριθμ. 2901.26/49141/2019/01-7-2019 (Γ΄1158) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής 
σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ Μεταφρα-
στών-Διερμηνέων, ΠΟΛΙΤΗ Αναστασίας του Κων/νου.

3. Την 2901.03/65913/2018/07-9-2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: 
«Μετατροπή οργανικών θέσεων μετά την αποχώρηση 
υπαλλήλων που τις κατείχαν» (Β΄4202), με ΑΔΑ: ΩΟ-
124653ΠΩ-ΨΙΞ.

4. Την 2901.03/4965/2019/22-1-2019 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: 
« Μετατροπή οργανικής θέσης μετά την αποχώρηση 
υπαλλήλου που την κατείχε» (Β΄407), με ΑΔΑ: ΩΣ8Ο-
4653ΠΩ-ΧΛΛ, αποφασίζουμε:

1. Τη μετατροπή μίας (01) κενής οργανικής θέσης του 
κλάδου ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, μετά την αποχώρη-
ση της υπαλλήλου που την κατείχε (σχετ. 2 του προοιμίου), 
σε μία (01) οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών , σύμ-
φωνα με την παρ. 24 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 (Α΄26).

2. Μετά τη, δια της παρούσης, μετατροπή των θέσεων :
- Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (παρ. 3 του άρθρου 81 του 

π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά εξήντα επτά (67) 
θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 
του ν. 4479/2017 (Α΄94). Από τις εξήντα επτά (67) θέσεις, 
με ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού 
Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Το-
πογράφου Μηχανικού, οι είκοσι πέντε (25) θέσεις προ-
έρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων (παρ. 24 του 
άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) αυτοδικαίως καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

Αριθμ. Α.1289  (3)
Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του 
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του 
τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης 
του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, των παραγράφων 
3 και 4 του άρθρου 15, της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 και των άρθρων 31 και 34 του ν.4174/2013 (170 Α’), 
όπως ισχύουν,

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (94Α΄) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 21, 61, της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 62, της περίπτωσης δ΄ της πα-
ραγράφου 1, των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 64 
καθώς και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 
του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 (167 Α’), όπως ισχύουν,

δ) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1031/2014 (261 Β΄) και 
ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1048/2014 (417 Β΄ και 775 Β΄), όπως ισχύουν.

ε) των αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1101/2019 
(948 Β΄) και Α.1185/2019 (1591 Β΄) καθώς και της απόφα-
σης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1115/2019 (1098 Β΄),

στ) Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968Β΄) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 
Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οι-
κονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν και την 
αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1085832/
3312/0014/26.7.1989 για το χρόνο απόδοσης του τέλους 
χαρτοσήμου, που οφείλεται στις αμοιβές τρίτων.

5. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά 
περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρα-
τούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις εισοδημάτων 
από επιχειρηματική δραστηριότητα από τους καταβάλ-
λοντες τα παραπάνω εισοδήματα, καθώς και την ανάγκη 
απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτουν στην Ελ-
λάδα και καταβάλλονται σε αλλοδαπούς δικαιούχους.

6. 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:

Στον Πίνακα «Αναλυτικές αμοιβές δικαιούχων αμοιβών 
από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» του Παραρτήματος 
Α1 της Α.1101/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
μετά τη στήλη με την ένδειξη «Όνομα» και πριν τη στήλη 
με την ένδειξη «Φορ. Συντελεστής», προστίθενται δύο 
(2) νέες στήλες με τις ενδείξεις «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ 
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(ΝΑΙ/ΌΧΙ)» και «Χώρα φορολογικής κατοικίας δικαιούχου 
αμοιβής».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

Αριθμ. 1/262 (4)
Τροποποίηση της απόφασης 1/261/07.06.2019 

(Β΄ 2621/28.06.2019) της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέ-

ωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-

πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως την παρ. 
1 του άρθρου 45 και την περίπτωση α της παρ. 4 του 
άρθρου 43 αυτού.

2. Την απόφαση 226244/21.12.2017 (ΥΟΔΔ 697/
22.12.2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

3. Την απόφαση 17176/14.11.1988 (Β’ 832/15.11.1988) 
των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του ΔΣ 
της ΕΕΑΕ», ιδίως την περίπτωση ια της παρ. 1 αυτής.

4. Την αριθμ. 262η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΑΕ της 12.07.2019, θέμα 1.

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

Α. Η απόφαση 1/261/07-06-2019 (Β΄ 2621/28.06.2019) 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας τροποποι-
είται ως εξής:

1. Το σημείο γ1α της παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Οδοντιατρικών εφαρμογών (συμπερι-
λαμβανομένων εφαρμογών οδοντιατρικής 
αξονικής τομογραφίας)

100€»

2. Η τιμή του σημείου γ9 της παρ. Α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«200€ (50€ προκειμένου για οδοντιατρικές εφαρμογές 
του ως άνω σημείου γ1α)».

3. Το σημείο δ1 της παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτι-

νοβολίας πέραν των πρακτικών του σημείου γ1 της πα-
ρούσας απόφασης ή ιατρικών ακτινικών επιταχυντών».

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

Αγία Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

Αριθμ. 292638 (5)
Καθορισμός παγίου κατ’αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-

σιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/νίκης στο 

Ν. Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) όπως Ισχύει
β. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α/06-11-2017).

2) Του π.δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ.145/Α΄/05-08-2016).

3) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει.

4) Την 60417/11902/18-12-2018 απόφαση της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ειδικός φορέας 1033-401-
0000000 «δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.»

5) Την οικ. 35963/ΓΔ1.410/10-05-2019 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους Προ-
ϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του 
Σ.ΕΠ.Ε.» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1800/22-05-2019).

6) Του ν. 4584/2018 (ΦΕΚ A 213/19.12.2018) «Κύρωση 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

7) Το άρθρο 2 της 2/5091/0026/25-05-2012 ΦΕΚ 1741/
Β/25-5-2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι-
σμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα 
από 17/09/2019 έως 31/12/2019 του Τμήματος Επιθε-
ώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/
νίκης στο Ν. Θεσσαλονίκης σε 1.144,00€ (μηνιαίο ποσό 
330,00€ συνολικά).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1033-401-0000000 
και Κωδικού Εξόδου 2410288001 του οικ. Έτους 2019.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά 
από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, μέσω χρηματικού 
εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των 
γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Κεντρικού Τομέα Θεσ/νίκης στο Ν. Θεσσαλονίκης.

evgmest
Highlight
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Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος δι-
αχειριστής της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώ-
σει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας 
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία της.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής με α/α 64481 της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Θεσσαλονίκης.

 Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2019

Η Προϊσταμένη
ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΚΑΤΑ

I

Αριθμ. 17151 (6)
Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Επι-

τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λο-

γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνεί-

ου Κρήτης για την άσκηση της αρμοδιότητας του 

δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4485/2017 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει), περί έγκρισης της 

τροποποίησης του προϋπολογισμού των εντε-

ταγμένων έργων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 545/1977 (ΦΕΚ Α΄ 46/17-2-1977) 

«Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επω-
νυμίαν Πολυτεχνείον Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 73/2013 (ΦΕΚ Α΄ 119/28-5-
2013) «Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης» και τις σχετικές εκδοθείσες διαπι-
στωτικές πράξεις του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

3) Τις διατάξεις του π.δ. 67/2016 (ΦΕΚ Α 123/1-7-2016) 
«Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του ομώνυ-
μου Τμήματος στο Πολυτεχνείου Κρήτης»

4) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τις διατάξεις του άρθρου 54 υπό τον τίτλο «Αρ-
μοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.» και του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 
Α 70/07-05-2019) υπό τον τίτλο «Οικονομική διαχείριση 
ερευνητικών προγραμμάτων», με το οποίο τροποποιείται 
το ως άνω άρθρο 54 και προστίθεται νέα παράγραφος 
(υπό α/α 2) στο ως άνω άρθρο 54.

5) Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

6) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/9-3-1999) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 9 υπό τον τίτλο 
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - 

Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογρα-
φή»

7) Την αριθμ. 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων περί της εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
τάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 627/28-11-2017 
τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.)

8) Την 1947/4-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΛ469Β6Ν-79Τ) από-
φαση του Πρύτανη για τον καθορισμό του τομέα ευθύ-
νης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτά-
νεων, μεταξύ αυτών δε και του Αντιπρύτανη Έρευνας 
και Δια Βίου Εκπαίδευσης, και της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις (ΦΕΚ Β΄ 4472/
19-12-2017).

9) Την αριθμ. πρωτ. 2455/21-12-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης περί της 
συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ 6ΩΨΤ469Β6Ν-Β8Π).

10) Την απόφασης της υπ’ αριθμ. 513ης /23-5-2019 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για το παρόν θέμα.

11) Την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης.

12) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 
αποφασίζει και εξουσιοδοτεί:

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, όπως με μόνη την υπογραφή του, 
ο τελευταίος, εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπο-
λογισμού των εντεταγμένων έργων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4485/2017, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 
72 του ν.4610/2019 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 18 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΑΚΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
Στην 67738/27.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2633/28.06.2019 (Τεύχος Β’) στη σελίδα 30062 στην 
Α’ στήλη, στο 53 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το 
εσφαλμένο: «8-2-2016 (152/Β’/9-2-2016 και 1705/Β’/
1-11-2010)»,

στο ορθό: «8-2-2006 (152/Β’/9-2-2006 και 1705/Β’/
1-11-2010)».

(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032752708190004*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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).

2 Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 από-
φασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμά-
των υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μο-
νάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» 
(Β’ 1074/2016).

3 Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Δια-
χείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2α/275   (1)
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 και 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)» (ΥΟΔΔ 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. 275 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, 
της 24.06.2021, θέμα 2α.

5. Την ανάγκη να αποφεύγεται η αποσπασματική κα-
ταγραφή των δεδομένων ατομικής δοσιμέτρησης στο 
Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

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

Α. Το σημείο 1 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 «Καθορισμός 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) 
απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Μέτρηση ενός δοσιμέτρου 
σώματος τύπου θερμοφωταύγειας 4€

1β. Μέτρηση περισσότερων του ενός 
δοσιμέτρων για τον ίδιο εργαζόμενο 
(όπως δεύτερο δοσίμετρο που 
φέρεται εντός του 
ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού 
δοσίμετρο άκρων, δοσίμετρο φακού 
του οφθαλμού κ.λπ.) παρέχεται ως 
συνολική υπηρεσία και μόνο

2€ ανά 
μέτρηση 
ανά επιπλέον 
δοσίμετρο»

Β. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. 2β/275 (2)
Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 από-

φασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-

γειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιω-

μάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» 

(Β’ 1074/2016) .

 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 
παρ. 9 του άρθρου 44 αυτού.

2. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επι-
τροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α’  173).

3. 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)» (ΥΟΔΔ 1032).

4. Την υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 απόφαση της Ελλη-
νικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους ορ-
γανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» 
(Β’ 1074/2016).

5. Την υπ’ αρ. 275 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
της 24.06.2021, θέμα 2β.

6. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης, ταχείας και 
αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

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

Α. H υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 απόφαση της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονά-
δων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β’ 1074/2016), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/253/16.03.2018 
(Β’ 1496), 7α/254/31.05.2018 (Β’ 2339), 2γ/258/24.01.2019 
(Β’ 225), 5/261/07.06.2019 (Β’ 2460) και 8/264/18.10.2019 
(Β’ 3990) αποφάσεις, τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. Β του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Στην Αργυρώ Μποζιάρη, ειδική λειτουργική επιστή-

μονα, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρίας 
της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα α) σύνταξης και 
έκδοσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης οργάνων ιο-
ντιζουσών ακτινοβολιών και β) σύνταξης και έκδοσης 
οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο παροχής υπηρε-
σιών βαθμονόμησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της 
περ. ιη της παρ. 4 του άρθρου 43, του ν. 4310/2014.».

2. Στο άρθρο 5 προστίθεται παρ. Γ ως εξής:
«Γ. Στον Παναγιώτη Ασκούνη, υπάλληλο του κλάδου 

ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων/Φυσικών, μέλος του 
προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, με-
ταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και έκδοσης οικο-
νομικών προσφορών, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
ατομικής δοσιμέτρησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της περ. ιη της παρ. 4  του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.».

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

 Ι      

 Αριθμ. 3/275 (3)
Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Δια-

χείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-

μικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέ-

σεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας» (Α’ 171).

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), ιδίως την 
περ. α της παρ. 4 του άρθρου 43.

3. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

4. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 
68 και την περ. α της παρ. 12 του άρθρου 87.

5. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

6. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από την θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας  και άλλες διατάξεις» (Α’ 254), ιδίως το 
άρθρο 130.

7. 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)» (ΥΟΔΔ 1032).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40755Τεύχος B’ 3165/19.07.2021

8. Την υπ’ αρ. 275 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
της 24.06.2021, θέμα 3.

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

Α. Την έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (ΠΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ), του κάτωθι συνημμένου «Οδηγού Χρημα-
τοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Εισαγωγή.
2. Ισχύς Οδηγού.
3. Καθορισμός Επιστημονικών Υπευθύνων.
4. Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών.
5. Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογα-

ριασμό του ΕΛΚΕ.
6. Ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις μεταξύ έρ-

γων/προγραμμάτων.
7. Ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου έργων/

προγραμμάτων.
8. Μετακινήσεις προσωπικού.
9. Διάθεση και χρήση των παγίων που αποκτήθηκαν 

μέσω των έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ.
10. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
11. Καθορισμός των λεπτομερειών χρήσης και λει-

τουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΥ 
του ΕΛΚΕ.

12. Διαδικασία καταχώρισης και ελέγχου των παρε-
χόμενων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα της 
ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

13. Χρονοχρέωση απασχολούμενων σε έργα/προ-
γράμματα του ΕΛΚΕ.

14. Βάση υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχο-
λουμένων στα επιστημονικά έργα/προγράμματα του 
ΕΛΚΕ.

15. Λοιπά ζητήματα.
1. Εισαγωγή
Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (εφεξής 

Οδηγός) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ), καταρτίστηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Στον παρόντα Οδηγό, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΕΑΕ κατά την 275η συνεδρί-
αση του, παρέχονται οι απαιτούμενες εξειδικεύσεις, στο 
πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την εύρυθμη 
και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και 
την προσαρμογή του στις ανάγκες λειτουργίας της ΕΕΑΕ, 

ως της αρμόδιας Αρχής για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και 
την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής 
τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και 
ακτινοπροστασίας. Ο παρών Οδηγός εξειδικεύει όσα από 
τα διαλαμβανόμενα στην εξουσιοδοτική διάταξη του 
άρθρου 68 του ν. 4485/2017 είναι αναγκαίο να εξειδικευ-
τούν για τον προαναφερόμενο σκοπό. Νοείται ότι κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται άνευ περαιτέρω εξειδίκευσης οι 
γενικές ρυθμίσεις του ν. 4485/2017 και οι κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Ο Οδηγός δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό 
καταστεί αναγκαίο ή οι συνθήκες το απαιτήσουν, με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ. Το ΔΣ της ΕΕΑΕ, με σκοπό 
τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και της δι-
αφάνειας των διαδικασιών που ακολουθούνται στον 
ΕΛΚΕ, διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης αποφάσεων, που 
εξειδικεύουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθού-
νται, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική στα 
πλαίσια των έργων που οικονομικά ο ΕΛΚΕ διαχειρίζεται 
(κατά τα οριζόμενα στην παρ. 12.β του άρθρου 87 του 
ν. 4485/2017).

2. Ισχύς Οδηγού
Η ισχύς του παρόντος Οδηγού, που ρυθμίζει θέματα 

λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, άρχεται από την έκδοση 
της σχετικής εγκριτικής απόφασής του από το ΔΣ της 
ΕΕΑΕ.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ΕΛΚΕ 
της ΕΕΑΕ, τα περιουσιακά στοιχεία αυτού καθώς και τα 
λογιστικά βιβλία και αρχεία του, περιέρχονται στη δικαι-
οδοσία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

3. Καθορισμός Επιστημονικών Υπευθύνων
Τα επιστημονικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζο-

νται μέσω του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, εκτελούνται από Ομά-
δες Έργου με Επιστημονικό Υπεύθυνο. Επιστημονικός 
Υπεύθυνος μπορεί να ορίζεται οποιοδήποτε μέλος του 
ερευνητικού προσωπικού της ΕΕΑΕ. Επιστημονικός 
Υπεύθυνος μπορεί, επίσης, να ορίζεται και μέλος του 
λοιπού προσωπικού της ΕΕΑΕ (μόνιμου ή με σύμβαση ιδι-
ωτικού δικαίου), εφόσον κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα 
σπουδών ή αποτελεί εν ενεργεία προϊστάμενο της ΕΕΑΕ, 
επιπέδου τμήματος ή υπερκείμενης αυτού οργανικής 
μονάδας.

4. Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
Για να είναι επιλέξιμη μία δαπάνη για το οικείο έργο, θα 

πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Να πραγματοποιείται εντός της διάρκειας του έργου.
- Να περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δαπανών του 

προϋπολογισμού του έργου, μέσω του οποίου εκτελείται.
- Να έχει απόλυτη συνάφεια με το έργο.
- Να είναι λογική, δηλαδή να τηρούνται οι αρχές της 

χρηστής διαχείρισης και της οικονομίας.
- Να καλύπτεται με νόμιμα παραστατικά δαπανών.
- Για την πραγματοποίηση της, να έχουν ακολουθηθεί 

οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο 
διαχείρισης του επιστημονικού έργου/προγράμματος 
μέσω του οποίου εκτελείται (εθνική νομοθεσία, σε συν-
δυασμό με το νομικό πλαίσιο της σύμβασης χρηματο-
δότησης).
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5. Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογα-
ριασμό του ΕΛΚΕ

Από το συνολικό προϋπολογισμό κάθε έργου/προ-
γράμματος που εντάσσεται στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και ει-
δικότερα από οποιοδήποτε πόρο του, παρακρατείται 
ποσοστό, το οποίο καθορίζεται με αποφάσεις του ΔΣ 
της ΕΕΑΕ, το οποίο διατίθεται για τα πάσης φύσης έξοδα 
λειτουργίας του ΕΛΚΕ και αποτελεί έσοδο αυτού.

Το ανωτέρω ποσοστό αναπροσαρμόζεται αναλόγως, 
όταν από τους φορείς χρηματοδότησης των επιστημο-
νικών έργων/προγραμμάτων (βάσει της σχετικής σύμ-
βασης ή απόφασης χρηματοδότησης) έχει οριστεί, ως 
ποσοστό της ειδικής κράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 
του ν. 4485/2017 για λογαριασμό του ΕΛΚΕ, άλλο πο-
σοστό.

6. Ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις μεταξύ έρ-
γων/προγραμμάτων

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης των 
επιστημονικών έργων/προγραμμάτων, κάθε Επιστημο-
νικός Υπεύθυνος δύναται να υποβάλει τεκμηριωμένο 
αίτημα προς το ΔΣ της ΕΕΑΕ, προκειμένου να του χορη-
γηθεί ταμειακή διευκόλυνση. Η ταμειακή διευκόλυνση 
αντλείται από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΛΚΕ ή από 
τους πόρους άλλου επιστημονικού έργου/προγράμμα-
τος.

Το ΔΣ της ΕΕΑΕ, υπό την προϋπόθεση της διασφάλι-
σης:

α) της μη ύπαρξης περιορισμού για εκχώρηση και 
αποδοχή ταμειακής διευκόλυνσης, βάσει των σχετικών 
συμβάσεων χρηματοδότησης των εμπλεκόμενων έρ-
γων/προγραμμάτων,

β) της απρόσκοπτης λειτουργίας του έργου που πα-
ρέχει την ταμειακή διευκόλυνση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του 
καθώς και της ομαλής εκτέλεσης του φυσικού του αντι-
κειμένου και

γ) του χρονικού καθορισμού επιστροφής/απόδοσης 
της διευκόλυνσης στο επιστημονικό έργο/πρόγραμ-
μα που την παρείχε, δύναται να εγκρίνει την ταμειακή 
αυτή διευκόλυνση, της οποίας η απόδοση/επιστροφή 
στο έργο που την παρείχε, πραγματοποιείται αμελλητί, 
με τη χρηματοδότηση του έργου/προγράμματος που 
ωφελήθηκε.

7. Ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου έργων/
προγραμμάτων

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση 
του φυσικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος στο 
οποίο έχει οριστεί ως υπεύθυνος είναι αρμόδιος για την 
απόδοση/επιστροφή τυχόν υπόλοιπων ταμειακών δι-
αθεσίμων στο Φορέα Χρηματοδότησης, εφόσον αυτό 
προκύπτει από τις αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις.

Τα ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμμάτων, για τα 
οποία δεν απαιτείται η απόδοση/επιστροφή στους Φο-
ρείς Χρηματοδότησης, ενισχύουν τα ταμειακά διαθέσιμα 
του ΕΛΚΕ και δύνανται να διατίθενται για τη χρηματοδό-
τηση συναφών ερευνητικών ή άλλων έργων του ΕΛΚΕ.

8. Μετακινήσεις προσωπικού
1. Οι μετακινήσεις των μελών που συμμετέχουν σε 

επιστημονικά έργα/προγράμματα ενταγμένα στον 
ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση 

απασχόλησής τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
μετακινήσεις των μελών του ΔΣ, ερευνητών και προ-
σκεκλημένων εξωτερικών συνεργατών ή συμβούλων, 
πραγματοποιούνται εντός των ορίων του προϋπολογι-
σμού εκάστου έργου.

2. Οι μετακινήσεις εκτελούνται κατόπιν εγκριτικής 
απόφασης του Επιστημονικού Υπευθύνου, ενώ για τα 
μετακινούμενα μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ απαι-
τείται η έγκριση και του άμεσα Προϊστάμενου τους, 
στην οργανικής μονάδα στην οποία αυτοί ανήκουν (δεν 
απαιτείται η έγκριση αμφοτέρων, στις περιπτώσεις που ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο ιεραρχικά Προϊστάμενος 
του μετακινούμενου ταυτίζονται).

3. Στους μετακινούμενους μέσω των επιστημονικών 
έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ καταβάλλονται, σε 
βάρος των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων, 
οι δαπάνες μετακίνησης των κεφαλαίων Β’ και Γ’ της 
υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α’ 94). Για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων/προγραμμά-
των στην ΕΕΑΕ, οι δαπάνες μετακίνησης περιλαμβάνουν 
τα έξοδα κίνησης (στα οποία εντάσσονται και τυχόν έξο-
δα στάθμευσης, καυσίμων, διοδίων και ενοικίασης/μί-
σθωσης μεταφορικών μέσων ιδιωτικής ή δημοσίας χρή-
σης), τα έξοδα διανυκτέρευσης, τα έξοδα εγγραφής σε 
συνέδρια, τα έξοδα εκτυπώσεων, τα έξοδα βίζας καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο έξοδο συνδέεται αιτιολογημένα 
με τον σκοπό της μετακίνησης εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στη σύμβαση χρηματοδότησης,.

Το όρια των δαπανών κίνησης εκτός έδρας καθορί-
ζονται στο άρθρο 7 του κεφαλαίου Β’ της υποπαρ. Δ.9 
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Αντίστοιχα 
τα όρια των δαπανών διανυκτέρευσης στην ελληνική 
επικράτεια καθορίζονται στο άρθρο 10 του ιδίου κε-
φαλαίου, ενώ τα όρια δαπανών διανυκτέρευσης εξω-
τερικού, καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του 
κεφαλαίου Γ’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του προαναφερόμενου νόμου. Υπέρβαση των ορίων, 
εντός των ορίων του προϋπολογισμού εκάστου έργου 
γίνεται δεκτή, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του Επι-
στημονικού Υπευθύνου.

Η αξία των παραστατικών του εξωτερικού που εκδί-
δονται σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, μετατρέπεται 
σε ευρώ βάσει των Δελτίων Τιμών Συναλλάγματος και 
Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι ευρώ, της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Δαπάνες μετακινούμενων που εξοφλούνται με τη χρή-
ση προσωπικής τραπεζικής τους κάρτας, πιστωτικής ή 
χρεωστικής, γίνονται δεκτές από τον ΕΛΚΕ και καταβάλ-
λεται σε αυτούς το ποσό που δαπανήθηκε, υπό την προ-
ϋπόθεση απόδειξης της πληρωμής, με κάθε πρόσφορο 
μέσο.

4. Στους μετακινούμενους στην ελληνική επικράτεια 
καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 11 του κεφα-
λαίου Β’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015, το ύψος της οποίας καθορίστηκε κατά την 
172 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ και ανέρχεται, από 1ης 
Ιανουαρίου 2004, στο ποσό των 60 ευρώ ανά ημέρα. 
Αντίστοιχα, στους μετακινούμενους στο εξωτερικό κα-
ταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 17 του κεφα-
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λαίου Γ’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015, το ύψος της οποίας καθορίστηκε κατά την 
143 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ και ανέρχεται, από 1ης 
Οκτωβρίου 1998, στο ποσό των 85 ευρώ ανά ημέρα (το 
ποσό ανέρχεται στα 105 ευρώ για το ΔΣ της ΕΕΑΕ, τους 
Καθηγητές και τους ΕΛΕ που ανήκουν στη βαθμίδα Α’).

5. Η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρή-
σης (ταξί), επιτρέπεται στους μετακινούμενους κατόπιν 
αιτιολογημένης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου. 
Αντιστοίχως, η χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, 
κατά τις μετακινήσεις εκτός έδρας, επιτρέπεται στους 
μετακινούμενους, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του 
Επιστημονικού Υπευθύνου, με προσωπική ευθύνη του 
μετακινούμενου για τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στους με-
τακινούμενους με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα 
καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση, όπως αυτή κα-
θορίστηκε κατά την 205 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 
25ης Φεβρουαρίου 2011 και ανέρχεται στο ποσό των 
0,15€ ανά χιλιόμετρο. Για τον υπολογισμό της χιλιομε-
τρικής αποζημίωσης χρησιμοποιείται το «Διαδραστικό 
Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» 
(Β’ 1638/2017), ενώ στην περίπτωση μη πλήρωσης των 
προϋποθέσεων χρήσης ΙΧ μεταφορικού μέσου, καταβάλ-
λεται στον μετακινούμενο μόνο το αντίτιμο του εισιτηρί-
ου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου.

6. Οι δαπάνες μετακίνησης θα πρέπει να συνοδεύο-
νται, ανά περίπτωση, από τα κατάλληλα δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης.

7. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας, μέσω των εγκε-
κριμένων έργων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4485/2017, 
δεν προσμετρώνται για τον καθορισμό του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.

8. Σε περίπτωση επιστροφής από εκτός έδρας μετα-
κίνηση μετά τις 8 μμ, εάν η επομένη ημέρα είναι εργά-
σιμη, δύναται η προσέλευση να γίνει 2 ώρες μετά την 
έναρξη του ωραρίου. Το δίωρο αυτό λογίζεται ως χρόνος 
εργασίας και μπορεί να δηλωθεί στο αντίστοιχο φύλλο 
χρονοχρέωσης (timesheet).

9. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για οποια-
δήποτε ημέρα μεταγενέστερη της ημέρας λήξης των 
εργασιών.

10. Σε περίπτωση που η επιστροφή από εκτός έδρας 
μετακίνηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί την ημέρα 
λήξης των εργασιών, για λόγους που είναι αιτιολογημένοι 
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, τότε η προ-
σέλευση του μετακινούμενου στην εργασία την ημέρα 
της επιστροφής είναι υποχρεωτική εφόσον η επιστροφή 
γίνει προ μεσημβρίας, η δε ημέρα λογίζεται ως ημίσεια 
ημέρα μετακίνησης. Εάν η επιστροφή γίνει μεταμεση-
βρινή ώρα, η ημέρα λογίζεται ως πλήρης ημέρα μετα-
κίνησης χωρίς υποχρέωση προσέλευσης στην εργασία.

11. Κατ’ εξαίρεση, για μετακίνηση στο εξωτερικό, η 
προηγούμενη ημέρα έναρξης των εργασιών (βάσει του 
σκοπού της μετακίνησης) μπορεί να λογισθεί ως ημέρα 
μετακίνησης δικαιούμενης ημερήσιας αποζημίωσης, για 
λόγους που είναι αιτιολογημένοι από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του έργου (π.χ. αναχώρηση την προηγουμένη 
λόγω πρωινής έναρξης των εργασιών).

12. Οι αναγνωριζόμενες δαπάνες μετακίνησης απο-
σκοπούν σε κάθε περίπτωση, στην αποτύπωση του 
πραγματικού κόστους που συνδέεται με τον σκοπό που 
καλείται η μετακίνηση να εξυπηρετήσει και, κατά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, Α’ 167) δεν απο-
τελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

9. Διάθεση και χρήση των παγίων που αποκτήθηκαν 
μέσω των έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω 
των ενταγμένων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έργων/προγραμ-
μάτων, παραμένουν στη δικαιοδοσία του ΕΛΚΕ καθόλη 
την ωφέλιμη διάρκεια λειτουργίας τους και για πέντε έτη 
τουλάχιστον από τη χρονολογία κτήσης τους. Κατά την 
περίπτωση που μετά την κτήση του παγίου, το επιστημο-
νικό έργο/πρόγραμμα μέσω του οποίου αποκτήθηκε το 
πάγιο λήξει, το πάγιο διατίθεται προς χρήση στην οργανι-
κή μονάδα της ΕΕΑΕ στην οποία μετέχει ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος μέσω του οποίου 
αυτό αποκτήθηκε.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΕΕΑΕ, μετά τη λήξη 
της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους δύνανται να απομα-
κρύνονται, να επιστρέφονται ανταλάσσοντας τα με νέα 
στο πλαίσιο ειδικών προσφορών από τους κατασκευα-
στές τους ή τέλος να καταστρέφονται κατόπιν αιτιολο-
γημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του 
έργου/προγράμματος μέσω του οποίου αυτά αποκτή-
θηκαν και σχετικής απόφασης του Προέδρου της ΕΕΑΕ.

Για την απόσυρση και διαγραφή των παγίων, η Μονά-
δα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) 
του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του 
πρακτικού εκχώρησης τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) ή την κατάρτιση πρωτοκόλλου 
καταστροφής. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ είναι υπεύθυνη, επί-
σης, για την ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικής 
και του αναλυτικού μητρώου παγίων που τηρείται στο 
πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ (σχετικά το άρθρο 
11 του παρόντος).

10. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ

Η σύναψη συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρε-
σιών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ διενεργείται κατά τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης, 
εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 
επιστημονικών έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ.

Σε περίπτωση που η κατάρτιση δημόσιας σύμβασης 
συνεπάγεται την κάλυψη των αναγκών δύο ή περισσό-
τερων επιστημονικών έργων/προγραμμάτων, με την 
κατανομή του κόστους αυτής στα έργα αυτά να μην 
είναι εφικτή βάσει μετρήσεων ή αμοιβαία αποδεκτών 
εκτιμήσεων, τότε για τον επιμερισμό του κόστους της δη-
μόσιας σύμβασης ανά έργο, θα γίνεται δεκτός ο κανόνας 
κατανομής στα επιστημονικά έργα, βάσει του αριθμού 
προσωπικού ο οποίος απασχολείται σε αυτά.

11. Καθορισμός των λεπτομερειών χρήσης και λει-
τουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΥ 
του ΕΛΚΕ

Στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, προκειμένου να υποστηρίζεται 
παραγωγικά η διοικητική και οικονομική διαχείριση των 
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ερευνητικών έργων/προγραμμάτων, λειτουργεί το πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΙΧΜΕΣ. Στο πληροφοριακό αυτό 
σύστημα τηρείται το σύνολο των πληροφοριών οικονο-
μικής και διοικητικής φύσης των έργων/προγραμμάτων 
που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και το οποίο εξασφαλίζει:

- την ηλεκτρονική καταχώριση αιτημάτων, εγγράφων, 
δικαιολογητικών, παραστατικών και λοιπού υποστηρι-
κτικού υλικού από μέρους των υπαλλήλων της μονάδας,

- την ηλεκτρονική διευθέτηση αυτών από μέρους των 
υπαλλήλων της ΜΟΔΥ και

- την ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους.
Δικαίωμα πρόσβασης στο ως άνω σύστημα έχει το 

προσωπικό που εργάζεται στη ΜΟΔΥ, οι Επιστημονικοί 
Υπεύθυνοι (προκειμένου να παρακολουθούν το οικο-
νομικό αντικείμενο των έργων/προγραμμάτων τους), 
καθώς και εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας έργου τα 
οποία ορίζονται από τον εκάστοτε Επιστημονικό Υπεύ-
θυνο (σχετικά το άρθρο 12 του παρόντος).

Η πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού 
συστήματος γίνεται με τη χρήση κωδικών πρόσβασης, 
οι οποίοι αποθηκεύονται στο σύστημα με κρυπτογρά-
φηση και μπορεί να ανακτώνται μόνο από τους χρή-
στες. Η τροποποίηση των κωδικών αυτών, για λόγους 
ασφαλείας, είναι απαιτητή σε εξαμηνιαία βάση, με εμ-
φάνιση σχετικού μηνύματος προειδοποίησης λήξης σε 
κάθε χρήστη.

Για λόγους ασφαλείας επίσης, τόσο για την καταχώριση 
των δεδομένων όσο και για την ορθή διαχείριση και έλεγ-
χο, αποδίδονται σε κάθε χρήστη διαφορετικά δικαιώμα-
τα πρόσβασης (πλήρης ή περιορισμένη πρόσβαση) σε 
βασικές λειτουργίες του συστήματος, με δυνατότητα ή 
μη χρήσης των επιμέρους υποσυστημάτων αντιστοίχως.

Για τη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΙΧΜΕΣ 
αποτυπώνεται το σύνολο των πληροφοριών που αφο-
ρούν στο χρόνο σύνδεσης των χρηστών, τη διεύθυνση 
(ip) του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω του οποίου 
συνδέονται στο σύστημα καθώς και τα δεδομένα που 
δημιουργούνται ή τροποποιούνται από αυτούς.

12. Διαδικασία καταχώρισης και ελέγχου των παρε-
χόμενων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα της 
ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Η διαδικασία καταχώρισης και ελέγχου των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων/προγραμ-
μάτων, πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συ-
στήματος ΑΙΧΜΕΣ που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Ως παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζονται τα:
α) ανταποδοτικά τέλη της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

ν. 4310/2014, όπως καθορίζονται στην υπ’ αρ. 1/261/ 
07-06-2019 απόφαση «Καθορισμός των τιμών χρέω-
σης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)», (Β’ 2621), όπως 
εκάστοτε ισχύει και

β) τέλη υπέρ της ΕΕΑΕ που προβλέπονται από άλλες δι-
ατάξεις (παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019, Α’ 167).

Η καταχώριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΙΧΜΕΣ, πραγματοποιείται από 
εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας έργου του Επιστη-
μονικού Υπευθύνου, στα οποία έχουν παραχωρηθεί τα 
απαραίτητα δικαιώματα χρήσης. Οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες ενημερώνουν το σύστημα καταχωρίζοντας 
αμελλητί, ανά έργο/πρόγραμμα, τις πάσης φύσης πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες προκειμένου στη συνέχεια να τι-
μολογηθούν από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Οι Επιστημονικοί 
Υπεύθυνοι ελέγχουν δειγματοληπτικά την πληρότητα 
και ορθότητα των καταχωρίσεων.

Στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ περιέρχονται και πρόστιμα που 
επιβάλλονται βάσει του άρθρου 46 του ν. 4310/2014 και 
αποτελούν έσοδα αυτού. Τα έσοδα αυτά περιέρχονται 
στο έργο που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ, 
τηρουμένης κατ’ αναλογία της ως άνω διαδικασίας δή-
λωσης και ελέγχου.

13. Χρονοχρέωση απασχολούμενων σε έργα/προ-
γράμματα του ΕΛΚΕ

Φύλλα χρονοχρέωσης (timesheet) καταρτίζονται 
αποκλειστικά για τους απασχολούμενους σε έργα/
προγράμματα, στα οποία υφίσταται σχετική συμβατική 
υποχρέωση από το Φορέα Χρηματοδότησης. Τα φύλλα 
χρονοχρέωσης αποτελούν απαραίτητο συνοδευτικό πι-
στοποιητικό έγγραφο των οικονομικών καταστάσεων 
των έργων και υπογράφονται από τον απασχολούμενο, 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αυτού καθώς και από τον 
Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ.

Η δήλωση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
που απασχολείται σε ερευνητικά έργα/προγράμματα τα 
οποία προβλέπουν τη σχετική καταγραφή, πραγματο-
ποιείται σε ημερήσια βάση από τους απασχολούμενους. 
Αντίστοιχα, ο έλεγχος του δηλούμενου χρόνου απασχό-
λησης, πραγματοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυ-
νο του εν λόγω έργου/προγράμματος. Οι Επιστημονικοί 
Υπεύθυνοι ελέγχουν και πιστοποιούν τις καταχωρημένες 
ώρες εργασίας των απασχολούμενων στο έργο.

14. Βάση υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχο-
λουμένων στα επιστημονικά έργα/προγράμματα του 
ΕΛΚΕ

Βάση υπολογισμού για τον προσδιορισμό του ωρο-
μισθίου των απασχολούμενων σε έργα/προγράμματα 
του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ αποτελούν οι τακτικές τους ετήσιες 
αποδοχές του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανάγονται 
σε ωριαίο κόστος, αφού διαιρεθούν με το σύνολο των 
«παραγωγικών ωρών ανά έτος».

Οι «παραγωγικές ώρες ανά έτος» αποτελούν λογιστικό 
μέγεθος, που δε συμπίπτει υποχρεωτικά με ό,τι ισχύει 
στα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία (στον Υπαλληλικό 
Κώδικα ή την Εργατική νομοθεσία). Για εργασία πλήρους 
απασχόλησης, οι ώρες αυτές έχουν καθοριστεί, για όλες 
τις κατηγορίες προσωπικού, στις 1.720 ετησίως.

Ο τρόπος υπολογισμού τους καταγράφεται αναλυτικά 
στον πίνακα που ακολουθεί.
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Σύνολο ημερών ανά έτος 365
Σαββατοκύριακα ανά έτος -104 ήτοι 52 εβδομάδες x 2 ημέρες
Άδειες ανά έτος -25
Επίσημες αργίες ανά έτος -12
Άλλες άδειες/Εκπαίδευση ανά έτος -9
Παραγωγικές ημέρες ανά έτος 215 ήτοι 365-104-25-12-9
Παραγωγικές ώρες ανά ημέρα 8
Παραγωγικές ώρες ανά έτος 1720 ήτοι 215 ημέρες x 8 ώρες

Κατά συνέπεια, ως κόστος ωρομισθίου καθορίζεται το 
πηλίκο των συνολικών τακτικών ετησίων αποδοχών του 
προηγούμενου οικονομικού έτους συμπεριλαμβανομέ-
νης της επιβάρυνσης εργοδότη, δια του συνόλου των 
παραγωγικών ωρών του έτους.

Ισχύει δηλαδή ότι:
Ωριαίο κόστος = Μικτές τακτικές ετήσιες αποδοχές 

προηγούμενου οικονομικού έτους, συμπεριλαμβανο-
μένης της επιβάρυνσης εργοδότη/(1.720)

Το κόστος ωρομισθίου, προσαρμόζεται αναλόγως, 
όταν τα προβλεπόμενα από τον Φορέα Χρηματοδό-
τησης ωριαία κόστη είναι χαμηλότερα από αυτά που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της προαναφερθείσας 
μεθοδολογίας.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι οδηγίες του 
χρηματοδότη, όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους 
σχετικούς όρους χρηματοδότησης.

15. Λοιπά ζητήματα
1. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ 

και αφορούν στην έγκριση των επιστημονικών έργων/
προγραμμάτων περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Διαχείρισης που τηρείται στην ΕΕΑΕ. Αντιστοίχως, οι 
διαδικασίες που αφορούν στα όργανα, στην αξιολόγηση, 
επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 
ΕΛΚΕ καθώς επίσης και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου 
και οικονομικής διαχείρισης των έργων του ΕΛΚΕ, όπως 
και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημο-
νικών Υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού και κάθε 
ειδικό ζήτημα που σχετίζεται με την απασχόληση και τις 
αμοιβές των απασχολούμενων στα έργα του ΕΛΚΕ, είναι 
συμβατές με τα οριζόμενα στον ν. 4485/2017, Κεφάλαιο Η’ 
«Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ, ερευνητικά 
και τεχνολογικά κέντρα» και με τις κατ’ εξουσιοδότηση του 
νόμου αυτού κανονιστικές διατάξεις.

2. Ως προς την επαγγελματική συμπεριφορά, την αμε-
ροληψία και εχεμύθεια που οφείλει να διακρίνει τόσο τα 

όργανα διοίκησης, όσο και το προσωπικό της ΜΟΔΥ του 
ΕΛΚΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εφαρ-
μόζονται οι ενιαίοι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων και περιγράφονται στο Μέ-
ρος Β’ (άρθρα 26 και 27) και Ε’ (άρθρα 106 έως 146) του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, A΄ 26). Σύμφωνα με 
αυτούς, κάθε υπάλληλος έχει ως καθήκον να συμπερι-
φέρεται αξιοπρεπώς, τόσο εντός της υπηρεσίας του όσο 
και εκτός αυτής και να αποτελεί μέλος άξιο της κοινής 
εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Κατ’ αντιστοιχία, εφαρμό-
ζονται κανόνες σχετικοί με την ηθική και δεοντολογία 
της έρευνας που εκπονείται μέσω του ΕΛΚΕ, οι οποίοι 
αποτυπώνονται στον «Εσωτερικό Κώδικα Συμπεριφο-
ράς και Δεοντολογίας» και τον «Κανονισμό Αρχών και 
Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Έρευνας», όπως εγκρίνονται με τις αποφάσεις του ΔΣ 
της ΕΕΑΕ και εντάσσονται στο ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης της ΕΕΑΕ.

3. Τέλος, ζητήματα διαχείρισης και προστασίας των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως και η συμ-
μετοχή σε εταιρίες έντασης γνώσης καθώς και η διάχυση 
και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των 
άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω 
του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, καθορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και κατά κύριο λόγο από τον ν. 1733/1987 
(Α’ 171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από 
κάθε άλλη διάταξη, εθνική ή ενωσιακή, η οποία συμπλη-
ρώνει ή τροποποιεί τον νόμο αυτό αναφορικά με τις 
εφευρέσεις και την τεχνολογική καινοτομία.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   



  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006581502220008*
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