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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61737/Δ2 (1)

  Μετονομασία σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του 

N. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4) Το με αριθμ. Φ.2.1/5448/29−03−2016 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαί−
δευσης Αττικής.

5) Το με αριθμ. Φ.2.1/2592,2540,1697/11−03−2016 έγγρα−
φο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

6) Το με αριθμ. 5325/23−03−2016 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

7) Το με αριθμ. 876/05−02−2016 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

8) Την με αριθμ. 369/25−02−2016 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

9) Την με αριθμ. 4/21−01−2016 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Χάλκης.

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως 
εξής:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Το 59° Γυμνάσιο Αθηνών (0501406) σε 59° Γυμνάσιο 
Αθηνών − «Φώτης Κόντογλου»

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου 
Αιγαίου

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χάλκης (1002090) 
σε Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χάλκης − 

«Σωκράτης Φανουράκης»

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
F

    Αριθμ. 1/232 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτρο−
πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προ−
ϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προ−
σωπικού της ΕΕΑΕ.

   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΕΕΑΕ)

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄ 44) «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια−
τάξεις», ιδίως το άρθρο 44, παρ. 9 αυτού.
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3) Τις διατάξεις του Π.δ. 404/1993 (Α΄ 173) «Οργανισμός 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας».

4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 17176 υπουργικής από−
φασης (Β΄ 832/15.11.1988) «Αρμοδιότητες και λειτουργία 
του ΔΣ της ΕΕΑΕ».

5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΕΑΕ/1/829 υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 924/28.12.1988) «Μεταβίβαση στον Πρόεδρο 
του Δ.Σ της ΕΕΑΕ, στο Δ/ντή και Προϊσταμένους Τμημά−
των της Δ/νσης Διοικητικού της ΕΕΑΕ του δικαιώματος 
να υπογράφει «Με γενική εξουσιοδότηση Υπουργού».

6) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1014 (ΦΟΡ) 94 υπουργι−
κής απόφασης (Β΄ 216/06.03.2001) «Έγκριση Κανονισμών 
Ακτινοπροστασίας».

7) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1299 υπουργικής από−
φασης (Β΄ 423/10.04.2003) «Έγκριση του από 7.4.2003 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”», 
ιδίως το Παράρτημα Ρ, όπως κάθε φορά ισχύει.

8) Την υπ’ αριθμ. 209/004/26.01.2012 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ (Β΄ 730/13.03.2012) «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

9) Την υπ’ αριθμ. 207705 υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ 
820/22.12.2014) «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επι−
τροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

10) Την υπ’ αριθμ. 232η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΕΑΕ της 09.10.2015, θέμα 1 και την 
έγγραφη εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της ΕΕΑΕ.

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

12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Ειδικού Λο−
γαριασμού της ΕΕΑΕ, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ

Α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΕΑΕ ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Ορίζει υπαλλήλους της ΕΕΑΕ, ως εντεταλμένους, 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης 
της νομοθεσίας στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, 
της πυρηνικής τεχνολογίας, της ραδιολογικής και πυ−
ρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας, καθώς 
και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 43, 
παρ. 4ε, του Ν. 4310/2014 προς διαπίστωση των σχετικών 
παραβάσεων.

2. Ενημερώνει επαρκώς το κοινό και τους εργαζόμε−
νους, για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ, τηρού−
μενης της αρχής της διαφάνειας και λαμβανομένων 
υπόψη των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, σύμφωνα με 
το άρθρο 43, παρ. 4ζ του Ν. 4310/2014.

3. Ορίζει υπαλλήλους της ΕΕΑΕ, ως μέλη των ομάδων, 
οι οποίες προβλέπονται στα σχέδια αντιμετώπισης και 
διαχείρισης κρίσεων περιστατικών ΧΒΡΠ (χημικών, βιο−
λογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών), σύμφωνα με το 
άρθρο 43, παρ. 4Θ, εδάφιο γ του Ν. 4310/2014.

4. Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρω−
παϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, το Διεθνή Οργα−
νισμό Ατομικής Ενέργειας, στο European Nuclear Safety 

Regulators Group (ENSREG) και στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές των άλλων κρατών − μελών τα σχέδια μέτρων, για 
τα οποία είναι αρμόδια η ΕΕΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 
43, παρ. 4ια του Ν. 4310/2014.

5. Ορίζει εκπροσώπους της Ελλάδας στην ENSREG, 
καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα 
αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 
4ιβ, εδάφιο α του Ν. 4310/2014.

6. Συγκροτεί κλιμάκια επιφυλακών, συνεργεία ελέγ−
χου, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, καθώς και ομάδες 
εργασίας, για την εξέταση και έρευνα θεμάτων, για τα 
οποία είναι αρμόδια η ΕΕΑΕ, καθώς και θεμάτων που 
σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιδ 
του Ν. 4310/2014.

7. Παραπέμπει τους παραβάτες των διατάξεων της 
νομοθεσίας στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, της 
πυρηνικής τεχνολογίας, της ραδιολογικής και πυρηνικής 
ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας, στις αρμόδιες 
δικαστικές αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, 
παρ. 4ιε του Ν. 4310.2014.

8. Καταρτίζει σχέδιο ή σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων 
και αναγκών που προκαλούνται από αυξημένη ραδιορυ−
πανση, τα οποία και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε κάθε άλλο υπουργό, 
που απευθύνεται στην ΕΕΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4ιη, εδάφιο δ του Ν. 4310/2014. Σε περίπτωση όμως 
αυξημένης βαρύτητας και σοβαρότητας του συμβάντος 
της ραδιορύπανσης, το ως άνω σχέδιο ή σχέδια αντιμε−
τώπισης κινδύνων και αναγκών εγκρίνονται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.

9. Διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα αρ−
μοδιότητας της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4048/2011, κατά το άρθρο 43, παρ. 4ιθ του Ν. 4310/2014. 
Τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων αυτών εισάγο−
νται προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΕ, 
για τη λήψη αποφάσεων.

10. Συγκροτεί και ορίζει: α) κλιμάκια επιφυλακών και 
β) συνεργεία ελέγχου για την εποπτεία και τον έλεγχο 
των φορέων εκείνων, οι οποίοι αναμειγνύονται στον 
τομέα της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής τεχνο−
λογίας, της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και 
ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4κα, 
εδάφιο β του Ν. 4310/2014. Επίσης, δύναται να εξουσι−
οδοτήσει άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, μέλη ή στελέχη 
της ΕΕΑΕ, για την συγκρότηση και τον ορισμό των υπό 
στοιχείο β) ως άνω συνεργείων ελέγχου.

11. Επιλέγει και ορίζει επιστήμονες και τεχνικούς για 
μετεκπαίδευση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σε θέ−
ματα που αφορούν τους σκοπούς της ΕΕΑΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 43, παρ. 4κβ, εδάφιο α του Ν. 4310/2014.

12. Χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και 
κατάρτισης των εργαζομένων στο αντικείμενο της 
ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4κβ, 
εδάφιο γ του Ν. 4310/2014. Επίσης, δύναται να εξουσι−
οδοτήσει άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, μέλη ή στελέχη 
της ΕΕΑΕ, για την χορήγηση πιστοποιητικών επάρκειας 
γνώσεων και κατάρτισης των εργαζομένων στο αντι−
κείμενο της ακτινοπροστασίας.

Β. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΕΑΕ ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες, όπως έχουν με−
ταβιβασθεί με την αριθ. 209/004/26.01.2012 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ (Β΄ 730/13.3.2012), και 



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13907

όλες οι αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1Α 
της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΕΕΑΕ/1/829/21.12.1988 
(Β΄ 924/28.12.1988).

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

Άρθρο 2

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) της ΕΕΑΕ

Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγ−
χων της ΕΕΑΕ (ΔΑΕ) μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιό−
τητες:

1. Η σύνταξη και έκδοση των προεγκρίσεων κατα−
σκευής και των ειδικών αδειών λειτουργίας των εργα−
στηρίων ιατρικών εφαρμογών των ιοντιζουσών και μη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4ι και το άρθρο 90 παρ. 2α του Ν. 4310/2014 και τη 
λοιπή κείμενη νομοθεσία.

2. Η σύνταξη και έκδοση των ειδικών αδειών λειτουρ−
γίας των εργαστηρίων μη ιατρικών εφαρμογών των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4ι του Ν. 4310/2014 και τη λοιπή κείμενη νομοθε−
σία, κατόπιν παροχής έγκρισης της σκοπιμότητας της 
κάθε εν λόγω εφαρμογής με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού 
του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ

Α. Στον Ευθύμιο Καραμπέτσο, ειδικό λειτουργικό επι−
στήμονα, υπεύθυνο του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινο−
βολιών της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των με−
λετών ραδιοεκπομπών και μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο 
β του Ν. 4310/2014.

2. Συντάσσει και εκδίδει εκθέσεις μετρήσεων, σύμφω−
να με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο γ του Ν. 4310/2014.

3. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρ−
μοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης 
και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 43, παρ. 4στ του Ν. 4310/2014 και τη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία.

Β. Στον Δημήτριο Κουτουνίδη, ειδικό τεχνικό επιστή−
μονα, μέλος του προσωπικού του Γραφείου Μη Ιοντι−
ζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ μεταβιβάζονται οι εξής 
αρμοδιότητες:

1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελε−
τών ραδιοεκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, 
εδάφιο β του Ν. 4310/2014.

2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρ−
μοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης 
και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 43, παρ. 4στ του Ν. 4310/2014 και τη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία.

Γ. Στην Χρυσούλα Γκόβαρη, ειδικό τεχνικό επιστήμονα, 
μέλος του προσωπικού του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών της ΕΕΑΕ μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελε−
τών ραδιοεκπομπών και μελετών περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο β 
του Ν. 4310/2014.

2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρ−
μοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης 
και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 43, παρ. 4στ του Ν. 4310/2014 και τη λοιπή 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού 

του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων Εργαστηρίων 
Ιατρικών, Βιομηχανικών, Ερευνητικών 

και Λοιπών Εφαρμογών (ΤΑΕ) της ΕΕΑΕ
Α. Στον Κωνσταντίνο Χουρδάκη, ειδικό λειτουργικό 

επιστήμονα, προϊστάμενο του ΤΑΕ της ΕΕΑΕ, μεταβι−
βάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η σύνταξη και έκδοση εκθέσεων ακτινοπροστασίας 
και πιστοποιητικών καταλληλότητας για τα εργαστήρια 
ακτινοβολιών μη ιατρικών εφαρμογών και τα ιατρικά ερ−
γαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας, βραχυ−
θεραπείας και οδοντιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4ι και το άρθρο 90, παρ. 3 του Ν. 4310/2014.

2. Η σύνταξη και έκδοση, καθώς και τροποποίηση και 
ανάκληση, αδειών εισαγωγής, κατοχής, διάθεσης, χρήσης, 
μεταφοράς και απόθεσης ή απόρριψης ραδιενεργών ου−
σιών και ραδιενεργών πηγών, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4ιζ και του άρθρου 90, παρ. 2γ του Ν. 4310/2014.

3. Η σύνταξη και έκδοση αδειών εισαγωγής, εγκατά−
στασης και λειτουργίας ή χρήσης μεμονωμένων μηχα−
νημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που δεν ανήκουν σε 
υποκείμενο σε αδειοδότηση εργαστήριο ή εγκατάσταση, 
σύμφωνα το άρθρο 43, παρ. 4ι του Ν. 4310/2014.

4. Η σύνταξη και έκδοση εκθέσεων επιθεώρησης και 
ελέγχου εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και 
κάθε είδους εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4κα, εδάφιο α του Ν. 4310/2014.

Β. Στον Σωτήριο Οικονομίδη, ειδικό λειτουργικό επι−
στήμονα, μέλος του προσωπικού του ΤΑΕ της ΕΕΑΕ, 
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της σύνταξης και έκ−
δοσης εκθέσεων ακτινοπροστασίας και πιστοποιητικών 
καταλληλότητας για τα εργαστήρια ιατρικών εφαρμο−
γών ακτινολογίας και κτηνιατρικής, σύμφωνα με το άρ−
θρο 43, παρ. 4ι και το άρθρο 90, παρ. 3 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού 

του Τμήματος Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ
Α. Στην Ελευθερία Καρίνου, ειδική λειτουργική επι−

στήμονα, προϊσταμένη του Τμήματος Δοσιμετρίας της 
ΕΕΑΕ, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και έκ−
δοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ατομικής δοσι−
μέτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο α 
του Ν. 4310/2014.

Β. Στην Αργυρώ Μποζιάρη, ειδική λειτουργική επιστή−
μονα, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρί−
ας της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης 
και έκδοσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης οργάνων 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σύμφωνα με το άρθρο 43, 
παρ. 4ιη, εδάφιο ατού Ν. 4310/2014.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού 
του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 

(ΤΕΡΠ) της ΕΕΑΕ
Α. Στον Κωνσταντίνο Ποτηριάδη, ειδικό λειτουργικό 

επιστήμονα, προϊστάμενο του ΤΕΡΠ της ΕΕΑΕ, μεταβι−
βάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
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1. Η σύνταξη και έκδοσης πιστοποιητικών: α) μετρήσε−
ων ραδιενέργειας και β) παλαιών μετάλλων, σύμφωνα 
με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο δ του Ν. 4310/2014.

2. Η σύνταξη και έκδοση τεχνικών εκθέσεων αξιο−
λόγησης περιβαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσε−
ων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο γ του 
Ν. 4310/2014.

Β. Στον Αντώνιο Μαλτέζο, ειδικό λειτουργικό επιστή−
μονα, μέλος του προσωπικού του ΤΕΡΠ της ΕΕΑΕ, παρέ−
χεται το δικαίωμα να ασκεί την αρμοδιότητα σύνταξης 
και έκδοσης των υπό το στοιχείο β) πιστοποιητικών 
παλαιών μετάλλων της προηγουμένης παραγράφου, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου 
του ΤΕΡΠ.

Γ. Στον Δημήτριο Μητράκο, ειδικό λειτουργικό επι−
στήμονα, μέλος του προσωπικού του ΤΕΡΠ της ΕΕΑΕ, 
μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και έκδοσης 
τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης ασφαλείας πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, 
εδάφια γ και δ του Ν. 4310/2014.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού 
του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών και του 
Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας της ΕΕΑΕ

Στον Δημήτριο Μπούρα, προϊστάμενο του Τμήματος 
Οικονομικού και Προμηθειών της ΕΕΑΕ και ασκούντος 
καθήκοντα προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού 
και Γραμματείας της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζονται οι εξής αρ−
μοδιότητες:

1. Όλες οι αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 1B και 1Γ της υπουργικής απόφασης υπ’ 
αριθμ. ΕΕΑΕ/1/829/21.12.1988 (Β΄ 924/28.12.1988). Εξαιρεί−
ται η τέταρτη κατά σειρά αρμοδιότητα της παρ. 1B, 
που αναφέρεται στις άδειες των τακτικών υπαλλήλων 

και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου.

2. Η έκδοση των δελτίων κίνησης των, κατά το άρθρο 
43, παρ. 4κα, εδάφιο γ του Ν. 4310/2014, υπηρεσιακών 
οχημάτων.

Άρθρο 8

Στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και 
υπευθύνους των Γραφείων της ΕΕΑΕ μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα υπογραφής των κανονικών, φοιτητικών, 
αναρρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων από τη νομο−
θεσία αδειών των τακτικών υπαλλήλων, καθώς και του 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
της οικείας οργανικής μονάδας ή Γραφείου.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των 
αναφερομένων προϊσταμένων μονάδων και μελών του 
προσωπικού της ΕΕΑΕ, στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 της 
παρούσης, τα έγγραφα αρμοδιότητας τους θα συντάσ−
σονται, εκδίδονται και υπογράφονται από τον ιεραρχι−
κώς ανώτερό τους και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ και όταν και αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 10

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αγία Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
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