
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας 
Συντονισμού - Task Force, για την παρακολούθηση, 
τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίη-
σης των Δράσεων, Έργων ή και ομάδας Έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.).

2 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Μαΐου 
2022, την 20η-4-2022.

3 Τροποποίηση της υπ’αρ. 45872/26.3.2019 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κανονιστι-
κού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολι-
ών  - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμό-
νων» (Β’ 1103).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 41710 ΕΞ 2022 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομά-

δας Συντονισμού - Task Force, για την παρακο-

λούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της 

υλοποίησης των Δράσεων, Έργων ή και ομάδας 

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας (Τ.Α.Α.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 128 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός 

του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128),
β) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-

κασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

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

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφια-
κή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ) των άρθρων 270 έως 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμι-
ση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207),

η) του άρθρου τρίτου του ν. 4822/2021 «Κύρωση της 
Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανει-
ακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους 
και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας» (Α’ 135),

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

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 
διορθώσεις σφαλμάτων).

2. Την περ. 9 της παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και 
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ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

3. α) Το υπό στοιχεία 27649 ΕΞ 2022/01.03.2022 έγ-
γραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης.

β) Το από 10.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Οικονομι-
κών, το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία, με το από 
22.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την 
Υπηρεσία Συντονισμού.

4. Την υπό στοιχεία 39994 ΕΞ 2022/24.03.2022 ει-
σήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5. Την ανάγκη παρακολούθησης, συντονισμού και επι-
τάχυνσης της υλοποίησης των Δράσεων, Έργων ή και 
ομάδας Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας (Τ.Α.Α.).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικο-
νομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ., 
αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα 
Συντονισμού - Task Force, για την παρακολούθηση, τον 
συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης των 
Δράσεων, Έργων ή και ομάδας Έργων του Τ.Α.Α.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Συντονισμού - 
Task Force και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. Μιχαήλ Αργυρού του Γεωργίου, Πρόεδρο του Συμ-
βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

2. Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, Υπηρεσιακή Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Ειρήνη Κλουκινιώτου του Αθανασίου, Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσι-
ονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ελένη Βρέντζου του Μενελάου, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμ-
ματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Αντωνία Τσακνάκη του Αθανασίου, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέ-
ψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της 
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

6. Παρασκευή Χαμηλού του Ιωάννη, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του 
Υπουργείου Οικονομικών.

7. Σταυρούλα Λιναρά του Κωνσταντίνου-Επαμεινώνδα, 
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

8. Ιωάννη Σαμαντά του Γρηγορίου, υπάλληλο της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), που 
υπηρετεί στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Οικο-
νομικών.

9. Ελισάβετ Καραΐσκου του Ευθυμίου, Συνεργάτιδα στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. Έργο της Ομάδας Συντονισμού - Task Force είναι η 
παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επιτάχυνση της 
υλοποίησης των Δράσεων, Έργων ή και ομάδας Έργων 
του Τ.Α.Α. Για τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού - Task 
Force δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει στο κτίριο όπου 
στεγάζεται το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών (Νί-
κης 5-7, Αθήνα) ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διάρκειά της 
ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 18152/0092 (2)
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Μαΐου 

2022, την 20η-4-2022. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 «Ρυθμί-

σεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτι-
κών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103),

β) της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98),

γ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

δ) της υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συντα-
ξιούχων του Δημοσίου εν όψει της εορτής του Πάσχα.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Μαΐου 2022 να κα-
ταβληθούν, αντί της 28ης Απριλίου 2022, την 20ή του 
ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 32083 (3) 
Τροποποίηση της υπ’αρ. 45872/26.3.2019 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κανονιστι-

κού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβο-

λιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνω-

μόνων» (Β’ 1103) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.  1 έως 4 του άρθρου 1 του 

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), 
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70), και του άρθρου 4 του ίδιου νό-
μου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 
του ν.  1440/1984 σε συνδυασμό με το άρθρο 48 του 
ν. 3427/2005 (Α’ 312), το άρθρο 50 του ν. 4342/2015 (Α’  143) 
και το άρθρο 20 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 258).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

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

5. Τις διατάξεις του π.δ 101/2018 «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό 
βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους 
κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 
90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 
2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονι-
σμών Ακτινοπροστασίας» (Α’ 194) και ιδίως του άρθρου 14 
και της παρ. 5 του άρθρου 24.

6. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 121). 

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148).

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

14. Την υπ’ αρ. 48/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού  και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

15. το άρθρο 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

16. Τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση της 
14ης.12.2021 (συν. 279η) του Διοικητικού της Συμβου-
λίου,

17. Το γεγονός ότι, βάσει της υπ’ αρ. 13864/9.2.2022 
εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 45872/26.3.2019 κοινή 
υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγ-
χου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση 
υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (Β’ 1103), ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 μετά τη 
φράση «όπως ισχύει» προστίθεται η φράση «(ως προ-
βλέπεται στην εκάστοτε προσαρμογή στις ενωσιακές 
οδηγίες σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευ-
μάτων)».

2. Στην περ. β του άρθρου 11 οι λέξεις «εκπαίδευση και 
κατάρτιση» αντικαθίστανται από τη λέξη «κατάρτιση».

3. Στην περ. α του άρθρου 13 οι λέξεις «εκπαίδευση και 
κατάρτιση» αντικαθίστανται από τη λέξη «κατάρτιση».

4. H παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως: 

«2. Οι απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα ακτινοπρο-
στασίας των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές 
των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 101/2018, δύναται να 
παρέχονται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας 
Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά 
προτίμηση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρε-
σία στον οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προ-
γράμματος που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ε.Ε.Α.Ε., λαμβανομένων υπόψη σχετικών Ευρωπαϊ-
κών και διεθνών συστάσεων».

5. H παρ. 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως: «2. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα δικαιολογητικά 
στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) 
και στην Ε.Ε.Α.Ε.».

6. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 
19 οι λέξεις «εκπαίδευση και κατάρτιση» αντικαθίστανται 
από τη λέξη «κατάρτιση».

7. Στην περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 21 η φράση «εκ-
παίδευση και κατάρτιση» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«κατάρτιση».

8. H παρ. 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως: 

«2. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι παραλήπτες των 
ραδιενεργών υλικών πληρούν τις κατάλληλες νόμιμες 
προϋποθέσεις για την παραλαβή των ραδιενεργών υλι-
κών.».
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9. H παρ. 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως: 

«2. Οι απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα ακτινοπρο-
στασίας των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές 
των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 101/2018, δύναται να 
παρέχονται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας 
Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά 
προτίμηση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρε-
σία στον οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προ-
γράμματος που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες 
της ΕΕΑΕ, λαμβανομένων υπόψη σχετικών Ευρωπαϊκών 
και διεθνών συστάσεων.».

10. H παρ. 1 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως: «1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώ-
ριση των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας αρμοδίων 
για την ιατρική παρακολούθηση εκτιθέμενων εργα-
ζομένων είναι η απασχόληση, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 79 του π.δ. 101/2018, κατ’ ελάχιστο ενός 
ιατρού με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας 
ή ενός ιατρού που πληροί τις προϋποθέσεις να ασκεί 
νομίμως καθήκοντα ιατρού εργασίας, ο οποίος δια-
θέτει αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα 
ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων 
διάρκειας τριάντα (30) ωρών, αναγνωρισμένη από εθνι-
κούς ή διεθνείς φορείς.».

11. H παρ. 4 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως: «4. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς 
εξουσιοδότησης των υπηρεσιών δοσιμετρίας, συμπερι-
λαμβανομένων των απαιτούμενων τεχνικών προϋποθέ-
σεων, εξειδικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 
79 του π.δ. 101/2018 απόφαση της Ε.Ε.Α.Ε.».

12. Tο σημείο 1 του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Λειτουργία ιατρικών 
ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντι-
ατρικών εφαρμογών, μέτρησης οστικής μάζας, μαστο-
γραφίας (εξαιρουμένων εφαρμογών τομοσύνθεσης και 
βιοψίας) και ακτινογραφίας.».

13. Το σημείο 11 του Μέρους Γ του Παραρτήματος Ι 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «11. Συστηματική μετα-
φορά των ραδιενεργών υλικών του σημείου 7 του μέ-
ρους Β και του σημείου 6 του μέρους Α του παρόντος 
Παραρτήματος».

14. Στο σημείο δ του στοιχείου 7 του Παραρτήματος 
III οι λέξεις «εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτιση» 
αντικαθίστανται από τη λέξη «κατάρτιση».

15. Στη στήλη «Αρχική επαγγελματική κατάρτιση» του 
πίνακα του Παραρτήματος IV επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

1. το στοιχείο 1 διαγράφεται,
2. το στοιχείο 3 αντικαθίσταται ως εξής «Κατάρτιση σε 

θέματα ακτινοπροστασίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όπως ενδεικτικά μέσω 
παρακολούθησης κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος ελάχιστης διάρκειας 8 ωρών**»,

3. το στοιχείο 4 αντικαθίσταται ως εξής «Κατάρτιση σε 
θέματα ακτινοπροστασίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όπως ενδεικτικά μέσω 
παρακολούθησης κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος ελάχιστης διάρκειας 16 ωρών**».

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Ανάπτυξης και   
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