ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Αθόνα, ….2018
Α.Π.:……

Απόφαςη
«ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ –
ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ»
Οι Τπουργού Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ,
Οικονομικών, Τγεύασ, Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ και Τποδομών και Μεταφορών
και οι Αναπληρωτϋσ Τπουργού Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων και
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ
Έχοντασ υπόψη:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Σισ διατϊξεισ των παρ. 1 ϋωσ 4 του ϊρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογό του
Κοινοτικού Δικαύου» (Α΄ 34), όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ με τισ παρ. 1 και 2 του ϊρθρου 6
του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), και του ϊρθρου 4 του ύδιου νόμου, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με
την παρ. 4 του ϊρθρου 6 του ν. 1440/1984 και τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 48 του ν.
3427/2005 (Α΄ 312), και τη διϊταξη του ϊρθρου 50 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), με την
οπούα ωσ χρονικό όριο χρόςησ τησ εξουςιοδότηςησ-πλαιςύου του ϊρθρου 4 του ν.
1338/1983, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ορύζεται η 31η Δεκεμβρύου 2020.
Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 39 ϋωσ 46 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Σεχνολογικό
Ανϊπτυξη και Καινοτομύα και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 42 και τησ
περύπτωςησ ιςτ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43.
Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 90 «Έλεγχοσ των δαπανών που προκαλούν οι κανονιςτικϋσ
διοικητικϋσ πρϊξεισ» του «Κώδικα Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ
όργανα», όπωσ αυτόσ κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοπούηςη τησ
νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα κυβερνητικϊ όργανα» (Α΄ 98).
Σο π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και
Τφυπουργών».
Σο π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και
Τφυπουργών».
Σο π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ», όπωσ
ιςχύει.
Σο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Παιδεύασ, Έρευνασ και
Θρηςκευμϊτων», όπωσ ιςχύει.
Σισ διατϊξεισ του π.δ …../2018 (Α' ….) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην
Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό
βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ κινδύνουσ που προκύπτουν
από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ και την κατϊργηςη των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ,
90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L
13/17.1.2014) – Θϋςπιςη Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ» και ιδύωσ του ϊρθρου 14 και
τησ παρ. 5 του ϊρθρου 24.
Σισ διατϊξεισ τησ υπ΄ αριθμ. Τ8 απόφαςησ (Β’ 2109/29.09.2015) «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων
ςτον Αναπληρωτό Τπουργό Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Κωνςταντύνο
Υωτϊκη».
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10. Σισ διατϊξεισ τησ υπ΄ αριθμ. Τ198 απόφαςησ (Β’ 3722/16.11.2016) «Ανϊθεςη
αρμοδιοτότων ςτον Αναπληρωτό Τπουργό Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ωκρϊτη
Υϊμελλο».
11. Σην ειςόγηςη τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ), ςύμφωνα με την
απόφαςη τησ … (ςυν. …) του Διοικητικού τησ υμβουλύου.
12. Σο γεγονόσ ότι από την εφαρμογό τησ απόφαςησ που θα ληφθεύ δεν προκαλεύται δαπϊνη
ςε βϊροσ του κρατικού προώπολογιςμού
αποφαςύζουμε:
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΑΝTΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 1
κοπόσ
Με την παρούςα απόφαςη: α) εξειδικεύονται οι διαδικαςύεσ για τη γνωςτοπούηςη και ϋγκριςη,
βϊςει τησ κλιμακούμενησ προςϋγγιςησ, πρακτικών οι οπούεσ υπόκεινται ςε κανονιςτικό ϋλεγχο
για τουσ ςκοπούσ τησ ακτινοπροςταςύασ, καθώσ και οι απαραύτητεσ πληροφορύεσ και τα
δικαιολογητικϊ που παρϋχονται κατϊ τη γνωςτοπούηςη και την ϋγκριςη, β) εξειδικεύονται οι
πρακτικϋσ για τισ οπούεσ απαιτεύται καταχώριςη ό αδειοδότηςη ςύμφωνα με την
εξουςιοδοτικό διϊταξη τησ παρ. 2 του ϊρθρου 27 του π.δ.…./2018 (…) (εφεξόσ ΠΔ...), γ)
καθορύζονται και ϊλλα εύδη πρακτικών για τα οπούα απαιτεύται καταχώριςη ό αδειοδότηςη
βϊςει των εξουςιοδοτικών διατϊξεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 27 του ΠΔ... και δ) καθορύζονται
οι ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τισ υποχρεώςεισ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ που επιτρϋπουν: (αα)
την αναγνώριςη εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ, εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ
και των υπηρεςιών επαγγελματικόσ υγεύασ (ββ) την εξουςιοδότηςη υπηρεςιών δοςιμετρύασ
και (γγ) την αποδοχό του οριςμού των εποπτών ακτινοπροςταςύασ, κατ’ εφαρμογό των
διατϊξεων του ϊρθρου 14 του ΠΔ... και τησ παρ. 3 του ϊρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α' 258).
Άρθρο 2
Πεδύο εφαρμογόσ
1. το πεδύο εφαρμογόσ τησ παρούςασ εμπύπτουν όλεσ οι αιτιολογημϋνεσ πρακτικϋσ, οι
πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ προςδιοριςθεύςεσ κατϊ το ϊρθρο 23
του ΠΔ... και η μεταφορϊ ραδιενεργών υλικών. Οι ωσ ϊνω πρακτικϋσ υπόκεινται ςε
κανονιςτικό ϋλεγχο μϋςω γνωςτοπούηςησ, ϋγκριςησ (καταχώριςησ ό αδειοδότηςησ) και
κατϊλληλησ ςυχνότητασ επιθεωρόςεων. Οι επιθεωρόςεισ δύναται να πραγματοποιούνται
οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό για τη διαπύςτωςη τησ ςυμμόρφωςησ με τουσ Κανονιςμούσ
Ακτινοπροςταςύασ και τησ τόρηςησ των όρων χορόγηςησ των διοικητικών πρϊξεων τησ
ϋγκριςησ ό γνωςτοπούηςησ πρακτικών.
2. Η παρούςα απόφαςη δεν θύγει την αδειοδότηςη διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και
την αδειοδότηςη των πυρηνικών εγκαταςτϊςεων, όπωσ ρυθμύζονται ςτα π.δ. 60/2012 (Α΄
111), π.δ. 122/2013 (Α΄ 117), π.δ. 91/2017 (Α΄ 130), τισ υπουργικϋσ αποφϊςεισ
Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) και 91175/2017 (Β΄ 1991/31.05.2017) και εν γϋνει
τισ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ που εκδύδονται κατ’ εξουςιοδότηςη των προαναφερόμενων
προεδρικών διαταγμϊτων.
3. Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ) δύναται με απόφαςό τησ να εξειδικεύει
τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ για την ϋκδοςη των πϊςησ φύςεωσ διοικητικών πρϊξεων που
προβλϋπονται ςτην παρούςα απόφαςη. Η ΕΕΑΕ αναρτϊ ςτον διαδικτυακό τησ χώρο
υποδειγματικϊ ϋντυπα αιτόςεων και αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για την τηρούμενη διαδικαςύα
ϋκδοςησ των διοικητικών πρϊξεων τησ παρούςασ απόφαςησ.
4. Οι οργανιςμού δηλώνουν ςτην ΕΕΑΕ ςυγκεκριμϋνο μϋλοσ του προςωπικού τουσ ωσ
ςύνδεςμο επικοινωνύασ με την ΕΕΑΕ (εφεξόσ, ςημεύο επαφόσ). Η επικοινωνύα, ενδεικτικϊ,
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αφορϊ ερωτόματα/διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ ϋγκριςησ, τη διεξαγωγό
επιθεωρόςεων, την ενημϋρωςη για αποκλύςεισ και εν γϋνει προβλόματα και την αποςτολό
αναφορών.
Άρθρο 3
Οριςμού
Για την εφαρμογό τησ παρούςασ απόφαςησ ιςχύουν οι οριςμού του ϊρθρου 4 του ΠΔ... καθώσ
και οι οριςμού τησ τυπικόσ και μη τυπικόσ εκπαύδευςησ, αρχικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ
και ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).

Άρθρο 4
Κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτον κανονιςτικό ϋλεγχο των πρακτικών
1. Οι πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε κανονιςτικό ϋλεγχο για τουσ ςκοπούσ τησ
ακτινοπροςταςύασ όπωσ περιγρϊφονται ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 24, 25, 27 και 28 του ΠΔ...
καθώσ και ςτο ϊρθρο 5 τησ παρούςασ, δυνϊμει τησ παρ. 2 του ϊρθρου 27 του ΠΔ...,
εξειδικεύονται ςτο παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ απόφαςησ. το μϋροσ Α του παραρτόματοσ Ι
παρατύθενται οι πρακτικϋσ για τισ οπούεσ απαιτεύται μόνο γνωςτοπούηςη και ςτα μϋρη Β και Γ
οι πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε καταχώριςη και αδειοδότηςη αντύςτοιχα.
2. Η μεταφορϊ ραδιενεργών υλικών κλϊςησ 7, όπωσ ορύζεται ςτην κοινό υπουργικό απόφαςη
Γ5/22039/2825 (Β΄2915/24.08.2017), όπωσ ιςχύει, υπόκειται για τουσ ςκοπούσ τησ
προςταςύασ από τουσ κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ ςτον
κανονιςτικό ϋλεγχο του ϊρθρου 24 του ΠΔ.... Η κατϊ την προαναφερόμενη κοινό υπουργικό
απόφαςη αρμόδια αρχό για τουσ ςκοπούσ του προηγούμενου εδαφύου εύναι η ΕΕΑΕ.
3. Κατ’ εφαρμογό τησ παρ. 3 του ϊρθρου 2 η ΕΕΑΕ αναρτϊ ςτον διαδικτυακό τησ τόπο
ενδεικτικό κατϊλογο με τισ εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ (νοουμϋνων ωσ ςυμπεριλαμβανομϋνων
και των παρομούων πρακτικών), ςε αντιςτοιχύα με το παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ, με ςκοπό τη
διευκόλυνςη ςτην υποβολό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον οπούο διατηρεύ
επικαιροποιημϋνο.
4. Ο κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ για τουσ ςκοπούσ τησ ακτινοπροςταςύασ, τον οπούο αςκεύ η ΕΕΑΕ,
δεν αφορϊ ζητόματα ςχετικϊ με τισ αρμοδιότητεσ των ιατρικών ειδικοτότων κατϊ τη
διενϋργεια των πρακτικών που περιλαμβϊνουν ιατρικό ϋκθεςη. Για τη ρύθμιςη αυτών των
ζητημϊτων εκδύδεται απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ, βϊςει του ν.δ. 3366/1955 (Α’ 258) όπωσ
ιςχύει, μετϊ από γνώμη του Κεντρικού υμβουλύου Τγεύασ (ΚΕΤ).
Άρθρο 5
Άλλα εύδη πρακτικών για τα οπούα απαιτεύται καταχώριςη
Με βϊςη την παρ. 2 του ϊρθρου 27 του ΠΔ... για τα ακόλουθα εύδη πρακτικών απαιτεύται
καταχώριςη:
α) τησ πρακτικόσ που περιλαμβϊνει φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ οι ςυγκεντρώςεισ
ενεργότητασ των οπούων υπερβαύνουν κατϊ N φορϋσ τισ τιμϋσ που καθορύζονται ςτον
πύνακα Α μϋροσ 2 του τμόματοσ Δ του παραρτόματοσ VII του ΠΔ.... Ο παρϊγοντασ Ν ορύζεται
ύςοσ με 10 και δύναται να αλλϊξει με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, εφόςον προκύψουν νϋα
επιςτημονικϊ δεδομϋνα ό τούτο δικαιολογεύται από τισ επικρατούςεσ ςυνθόκεσ·
β) τησ απαςχόληςησ των εξωτερικών εργαζομϋνων.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
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Άρθρο 6
Διαδικαςύα γνωςτοπούηςησ
1. Για την εφαρμογό των πρακτικών του μϋρουσ Α του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ
απαιτεύται μόνο γνωςτοπούηςη. Για τον ςκοπό αυτόν ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ
αύτηςη με τα ςτοιχεύα τησ ταυτότητϊσ του, τα ςτοιχεύα του προςώπου το οπούο ορύζεται ωσ
ςημεύο επαφόσ με την ΕΕΑΕ και τισ πληροφορύεσ και τα δικαιολογητικϊ που περιγρϊφονται
αναλυτικϊ για κϊθε πρακτικό ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 7-9.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεύ τισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ και δικαιολογητικϊ ώςτε να διαπιςτωθεύ η
ςυμμόρφωςη με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ και, ςε περύπτωςη θετικόσ αξιολόγηςησ,
χορηγεύ ςτον οργανιςμό αριθμό γνωςτοπούηςησ (αορύςτου διϊρκειασ χρόνου). Εϊν κριθεύ ότι
τα παρεχόμενα δικαιολογητικϊ και πληροφορύεσ δεν εύναι επαρκό, η ΕΕΑΕ δύναται να ζητόςει
από τον οργανιςμό πρόςθετα ό διευκρινιςτικϊ ςτοιχεύα.
3. Η πρακτικό και τα ςτοιχεύα του οργανιςμού καταγρϊφονται ςτην εθνικό βϊςη δεδομϋνων
που αναφϋρεται ςτην περύπτωςη γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014.
4. Κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 105 του ΠΔ... και τησ παρ. 3 του ϊρθρου 46 του ν. 4310/2014 η
ΕΕΑΕ δύναται να απαιτόςει την ανϊληψη δρϊςησ για την αποκατϊςταςη ελλεύψεων και την
αποφυγό επανεμφϊνιςόσ τουσ εφόςον, κατϊ την επιθεώρηςη δυνϊμει του ϊρθρου 104 και τησ
παρ. 2 του ϊρθρου 24 του ΠΔ..., διαπιςτωθεύ ότι οι ςυνθόκεσ που ϋχουν περιγραφεύ κατϊ τη
γνωςτοπούηςη ϋχουν μεταβληθεύ κατϊ τρόπο ώςτε να μην υπϊρχει ςυμμόρφωςη με τουσ
Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ.
5. ε περύπτωςη τροποπούηςησ πρακτικόσ που διαθϋτει αριθμό γνωςτοπούηςησ, ο οργανιςμόσ
υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ επικαιροποιημϋνεσ πληροφορύεσ και δικαιολογητικϊ. Η ενημϋρωςη τησ
ΕΕΑΕ εύναι υποχρεωτικό και ςτισ περιπτώςεισ μεταβολόσ του ιδιοκτηςιακού καθεςτώτοσ ό
ϊλλων ςτοιχεύων του οργανιςμού ό των ςτοιχεύων που ςυνδϋονται με την εφαρμογό τησ
πρακτικόσ.
6. ε περύπτωςη παύςησ μιασ γνωςτοποιηθεύςασ πρακτικόσ ό παύςησ λειτουργύασ του
οργανιςμού που εφαρμόζει γνωςτοποιηθεύςεσ πρακτικϋσ, ο οργανιςμόσ ενημερώνει ςχετικϊ
την ΕΕΑΕ.
Άρθρο 7
Εργαςύα ςε χώρουσ με υψηλό ςυγκϋντρωςη ραδονύου του ςημεύου 1 και καταςτϊςεισ
υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ του ςημεύου 2 του μϋρουσ Α
1. Για τη διαδικαςύα γνωςτοπούηςησ εργαςύασ ςε χώρουσ όπου οι ςυγκεντρώςεισ ραδονύου
ςυνεχύζουν να υπερβαύνουν το εθνικό επύπεδο αναφορϊσ, όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην παρ. 3
του ϊρθρου 54 του ΠΔ..., ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφό των χώρων εργαςύασ ςτουσ οπούουσ οι ςυγκεντρώςεισ ραδονύου
υπερβαύνουν το εθνικό επύπεδο αναφορϊσ, τον αριθμό των εργαζομϋνων ςτουσ εν λόγω
χώρουσ και την εκτιμώμενη επαγγελματικό ϋκθεςό τουσ·
β) περιγραφό των μϋτρων που ϋχουν όδη ληφθεύ για τη μεύωςη των ςυγκεντρώςεων του
ραδονύου·
γ) αναφορϊ των ςυγκεντρώςεων του ραδονύου ςτουσ χώρουσ εργαςύασ τησ περύπτωςησ α
πριν και μετϊ τη λόψη των μϋτρων καθώσ και περιγραφό τησ μεθοδολογύασ προςδιοριςμού
των ςυγκεντρώςεων·
δ) περιγραφό μϋτρων που προτύθεται να λϊβει ο οργανιςμόσ για την περαιτϋρω
βελτιςτοπούηςη τησ ακτινοπροςταςύασ των χώρων τησ περύπτωςησ α (π.χ. ενημϋρωςη,
περιοριςμόσ τησ παρουςύασ των εν λόγω εργαζομϋνων ςε χώρουσ με αυξημϋνεσ
ςυγκεντρώςεισ, μελλοντικϊ μϋτρα περαιτϋρω περιοριςμού των ςυγκεντρώςεων του
ραδονύου κλπ.).
2. Για τη διαδικαςύα γνωςτοπούηςησ καταςτϊςεων υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ που προκαλούν
ανηςυχύα από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ και για τισ οπούεσ μπορεύ να αποδοθεύ νομικό ευθύνη
κατϊ την παρ. 3 του ϊρθρου 100 του ΠΔ..., ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφό των χώρων του οργανιςμού ςτουσ οπούουσ τα επύπεδα τησ ϋκθεςησ δεν
μπορούν να παραβλεφθούν από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ·

4

β) περιγραφό των μϋτρων που ϋχουν όδη ληφθεύ για τη μεύωςη των ωσ ϊνω επιπϋδων
ϋκθεςησ·
γ) περιγραφό μϋτρων που προτύθεται να λϊβει ο οργανιςμόσ για την περαιτϋρω μεύωςη τησ
ϋκθεςησ·
δ)
περιγραφό
των
διαδικαςιών
διαχεύριςησ
των
ραδιενεργών
υλικών,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των φυςικών ραδιενεργών υλικών.
Άρθρο 8
Γνωςτοπούηςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ
1. Ο οργανιςμόσ ο οπούοσ εφαρμόζει τισ πρακτικϋσ του ςημεύου 3 του μϋρουσ Α του
παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφό των διαδικαςιών διαχεύριςησ των φυςικών ραδιενεργών υλικών·
β) μελϋτη με μετρόςεισ των ςυγκεντρώςεων των ραδιονουκλιδύων ςτο νερό και πιθανϊ
ςενϊρια επηρεαςμού του πόςιμου νερού και των ϊλλων οδών ϋκθεςησ μϋςω του νερού·
γ) μϋτρα που προτύθεται να λϊβει ο οργανιςμόσ για την περαιτϋρω βελτιςτοπούηςη τησ
ποιότητασ του νερού.
2. Ο οργανιςμόσ ο οπούοσ εφαρμόζει τισ πρακτικϋσ του ςημεύου 4 του μϋρουσ Α του
παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφό των δραςτηριοτότων και των χώρων του οργανιςμού που περιλαμβϊνουν
φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ καθώσ και του χρόνου απαςχόληςησ των εργαζομϋνων ςτουσ
χώρουσ αυτούσ·
β) εκτύμηςη τησ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ςύμφωνα με τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ που
περιγρϊφονται ςτο ςημεύο α ανωτϋρω, λαμβανομϋνων υπόψη όλων των οδών ϋκθεςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ϋκθεςησ ςτο ραδόνιο, καθώσ και περιγραφό των μϋτρων για τη
μεύωςη αυτόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μϋτρων ςυμβατικόσ βιομηχανικόσ αςφϊλειασ·
γ) κατϊρτιςη και πληροφόρηςη του εμπλεκόμενου προςωπικού του οργανιςμού ςε θϋματα
ακτινοπροςταςύασ·
δ) τα ςημεύα β και γ τησ παρ. 1 του παρόντοσ, εϊν η πρακτικό δύναται να προκαλϋςει την
παρουςύα φυςικών ραδιονουκλιδύων ςτο νερό.
3. Για τη διαδικαςύα γνωςτοπούηςησ των δραςτηριοτότων που περιλαμβϊνονται ςτο ςημεύο 5
του μϋρουσ Α του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) ϋκθεςη με τισ ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ των φυςικών ραδιενεργών υλικών·
β) εκτύμηςη τησ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ για τουσ εργαζόμενουσ ςτον οργανιςμό και τησ
ϋκθεςησ του κοινού από τισ εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ·
γ) μϋτρα που προτύθεται ο οργανιςμόσ να λϊβει για τη μεύωςη των εν λόγω εκθϋςεων·
δ) προκειμϋνου για δραςτηριότητα του ςημεύου
αα) 5α του μϋρουσ Α του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, τεκμηρύωςη υπολογιςμού του
δεύκτη ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ του ϊρθρου 75 του ΠΔ...,
ββ) 5β του μϋρουσ Α του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, περιγραφό των διαδικαςιών
περαιτϋρω διαχεύριςησ των φυςικών ραδιενεργών υλικών και τεκμηρύωςη των κριτηρύων
αποδϋςμευςησ του παραρτόματοσ VII του ΠΔ....
Άρθρο 9
Γνωςτοπούηςη μεταφορϊσ εξαιρούμενων κόλων (πακϋτων) με ραδιενεργϊ υλικϊ
Ειδικϊ για τη διαδικαςύα γνωςτοπούηςησ των μεταφορών ραδιενεργών υλικών του ςημεύου 6
του μϋρουσ Α του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφό των προσ μεταφορϊ ραδιενεργών υλικών, του κόλου μεταφορϊσ (πακϋτου/
package) και τεκμηριωμϋνη απόδειξη ςυμμόρφωςησ του ςχεδιαςμού του κόλου μεταφορϊσ
με βϊςη κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕΑΕ·
β) ςτοιχεύα του αποςτολϋα και του παραλόπτη·
γ) ημερομηνύα και τρόπο τησ μεταφορϊσ των ραδιενεργών υλικών.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ: ΚΑΣΑΦΩΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Άρθρο 10
Διαδικαςύα χορόγηςησ αποδεικτικού καταχώριςησ
1. Για την εφαρμογό των πρακτικών του μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ
τηρεύται η διαδικαςύα τησ χορόγηςησ αποδεικτικού καταχώριςησ. Ο οργανιςμόσ υποβϊλλει
ςτην ΕΕΑΕ αύτηςη με τα ςτοιχεύα τησ ταυτότητϊσ του, τα ςτοιχεύα του προςώπου που ορύζεται
ωσ ςημεύο επαφόσ με την ΕΕΑΕ και τισ πληροφορύεσ και τα δικαιολογητικϊ που περιγρϊφονται
αναλυτικϊ για κϊθε πρακτικό ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 11-14. Επύςησ υποβϊλλει τα ςτοιχεύα
του επόπτη ακτινοπροςταςύασ.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεύ τισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ και δικαιολογητικϊ ώςτε να διαπιςτωθεύ η
ςυμμόρφωςη με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ και, ςε περύπτωςη θετικόσ αξιολόγηςησ,
χορηγεύ ςτον οργανιςμό αποδεικτικό καταχώριςησ. Εϊν κριθεύ ότι τα παρεχόμενα
δικαιολογητικϊ και πληροφορύεσ δεν εύναι επαρκό για τη χορόγηςη αποδεικτικού
καταχώριςησ, η ΕΕΑΕ δύναται να ζητόςει από τον οργανιςμό πρόςθετα ό διευκρινιςτικϊ
ςτοιχεύα ό τροποποιόςεισ τησ ϋκθεςησ ακτινοπροςταςύασ και αςφϊλειασ, οι οπούεσ θα
υποςτηρύζουν και θα ςυμπληρώνουν τα αρχικϊ ςτοιχεύα, όπωσ ενδεικτικϊ πιςτοποιητικό
πυραςφϊλειασ και υπεύθυνη δόλωςη του οργανιςμού για τη διαγνωςτικό και την κλινικό
αξιοπιςτύα των προσ εγκατϊςταςη μηχανημϊτων, προκειμϋνου για τα ςτοιχεύα 1 και 2 του
μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ.
3. Σο αποδεικτικό καταχώριςησ περιϋχει ενδεικτικϊ τα αναφερόμενα ςτο παρϊρτημα ΙΙ τησ
παρούςασ. Η πρακτικό και τα ςτοιχεύα του οργανιςμού καταγρϊφονται ςτην εθνικό βϊςη
δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014.
4. Σο αποδεικτικό καταχώριςησ ϋχει ιςχύ δϋκα (10) ετών εκτόσ εϊν ειδικού λόγοι επιβϊλλουν
μικρότερη διϊρκεια. Για την ανανϋωςη τησ καταχώριςησ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ
τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, ανϊλογα με τισ εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ, ςύμφωνα με τα
ϊρθρα 11-14 τησ παρούςασ, το αργότερο τρεισ (3) μόνεσ πριν από την ημερομηνύα λόξεωσ του
αποδεικτικού καταχώριςησ.
5. Η τόρηςη των τελικώσ θετικϊ αξιολογηθϋντων δικαιολογητικών αποτελεύ όρο χορόγηςησ
και διατόρηςησ του αποδεικτικού καταχώριςησ.
6. Κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 105 του ΠΔ... και τησ παρ. 3 του ϊρθρου 46 του ν. 4310/2014 η
ΕΕΑΕ δύναται να απευθύνει, ωσ κύρωςη, ςύςταςη για την αποκατϊςταςη ελλεύψεων και την
αποφυγό επανεμφϊνιςόσ τουσ εφόςον, κατϊ την επιθεώρηςη δυνϊμει του ϊρθρου 104 του
ΠΔ... και τησ παρ. 1 του ϊρθρου 24 του ΠΔ..., διαπιςτωθεύ ότι οι ςυνθόκεσ που ϋχουν
περιγραφεύ κατϊ την καταχώριςη ϋχουν μεταβληθεύ κατϊ τρόπο ώςτε να μην υπϊρχει
ςυμμόρφωςη με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ ό να μην τηρούνται οι όροι του
αποδεικτικού καταχώριςησ. ε περύπτωςη ςοβαρών παραβιϊςεων των όρων του
αποδεικτικού καταχώριςησ ό των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ επιβϊλλονται οι
προβλεπόμενεσ ςτο ϊρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4310/2014 κυρώςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
ανϊκληςησ του αποδεικτικού καταχώριςησ.

Άρθρο 11
Πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν λειτουργύα γεννητριών ακτινοβολύασ και
ραδιενεργών πηγών (ςημεύα 1-4 του μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι)
Οι οργανιςμού που εφαρμόζουν τισ πρακτικϋσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα 1-4 του μϋρουσ Β
του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, υποβϊλλουν τα ακόλουθα:
α) κατϊλογο με τα εφαρμοζόμενα εύδη ό κατηγορύεσ πρακτικών·
β) ονομαςτικό κατϊςταςη, εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςτην ακτινοπροςταςύα των
εκτιθϋμενων εργαζομϋνων του οργανιςμού που ςυμμετϋχει ςτισ πρακτικϋσ·
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γ) ϊδεια ςκοπιμότητασ, εφόςον προβλϋπεται από την υπουργικό απόφαςη
ΔΤΓ2/Γ.Π.οικ154949 (Β' 1918/10.12.2010), όπωσ ιςχύει·
δ) ςχεδιαςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εγκατϊςταςησ και αναλυτικό κατϊςταςη των πηγών
ακτινοβολύασ που διαθϋτει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, τησ πιςτοπούηςησ CE
του ακτινικού εξοπλιςμού και των πιςτοποιητικών των ραδιενεργών πηγών·
ε) ϋκθεςη ακτινοπροςταςύασ και αςφϊλειασ, εκπονημϋνη από Υυςικό Νοςοκομεύου Ακτινοφυςικό Ιατρικόσ προκειμϋνου για τισ πρακτικϋσ των ςημεύων 1 και 2 του μϋρουσ Β
του παραρτόματοσ Ι, με τα ακόλουθα:
αα) αναμενόμενεσ επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ, εκθϋςεισ του κοινού και μϋτρα
ακτινοπροςταςύασ,
ββ) πρόγραμμα ςυντόρηςησ, δοκιμών και τακτικών ελϋγχων του εξοπλιςμού και εν γϋνει
των ςυνθηκών λειτουργύασ,
γγ) καθοριςμόσ των λειτουργικών ορύων, περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ και ςυνθηκών
λειτουργύασ,
δδ) διαχεύριςη εκτόσ χρόςησ πηγών,
εε) εφόςον χρηςιμοποιούνται ραδιενεργϋσ πηγϋσ, διαχεύριςη των παραγόμενων
ραδιενεργών αποβλότων, μϋτρα για την τελικό διϊθεςη των εν λόγω αποβλότων, ανϊλυςη
ατυχημϊτων και διαδικαςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ.
Άρθρο 12
Πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ με ςυγκεντρώςεισ πϊνω από
Ν φορϋσ τισ τιμϋσ εξαύρεςησ
Ειδικϊ για την καταχώριςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ βϊςει
του ςημεύου 5 του μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα
ακόλουθα:
α) ϋκθεςη ακτινοπροςταςύασ και αςφϊλειασ με τα ακόλουθα:
αα) λεπτομερό περιγραφό των δραςτηριοτότων και των εγκαταςτϊςεων που ςχετύζονται
με φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ,
ββ) εκτύμηςη τησ αναμενόμενησ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
ϋκθεςησ ςτο ραδόνιο, και τησ ϋκθεςησ του κοινού,
γγ) ανϊλυςη ατυχημϊτων και μϋτρα για την ελαχιςτοπούηςη των εκθϋςεων τησ ωσ ϊνω
υποπερύπτωςησ ββ ςύμφωνα με την αρχό τησ βελτιςτοπούηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ,
δδ) πρόγραμμα ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ (εϊν απαιτεύται) και παρακολούθηςησ του χώρου
εργαςύασ˙
β) διαδικαςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ˙
γ) διαδικαςύεσ διαχεύριςησ των απορρύψεων και διαδικαςύεσ τησ τελικόσ διϊθεςησ,
ανακύκλωςησ ό επαναχρηςιμοπούηςησ των φυςικών ραδιενεργών υλικών˙
δ) διαδικαςύεσ περαιτϋρω διαχεύριςησ και λεπτομερόσ ανϊλυςη εκθϋςεων ό δυνητικών
εκθϋςεων για την περύπτωςη απομϊκρυνςησ των φυςικών ραδιενεργών υλικών εκτόσ των
χώρων όπου εφαρμόζεται η πρακτικό με τα φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ ό τησ μεταβύβαςησ
τησ ευθύνησ των υλικών από τον οργανιςμό ςε ϊλλο φυςικό ό νομικό πρόςωπο.
Άρθρο 13
Απαςχόληςη εξωτερικών εργαζομϋνων
Ειδικϊ για τη διαδικαςύα καταχώριςησ ςτην περύπτωςη απαςχόληςησ εξωτερικών
εργαζομϋνων, ο εργοδότησ των εξωτερικών εργαζομϋνων υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) ονομαςτικό κατϊςταςη και εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςτην ακτινοπροςταςύα των
εξωτερικών εργαζομϋνων·
β) καθοριςμό περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ (ςε ςυνεργαςύα με τον οργανιςμό ςτον οπούο
αναμϋνεται να απαςχοληθούν οι εξωτερικού εργαζόμενοι)·
γ) πρόγραμμα ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ, εϊν απαιτεύται, και τα μϋτρα ατομικόσ προςταςύασ.
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Άρθρο 14
Μεμονωμϋνη μεταφορϊ κόλων Σύπου Α, ραδιενεργού υλικού χαμηλόσ ειδικόσ
ενεργότητασ και επιφανειακϊ ρυπαςμϋνου αντικειμϋνου
1. Ειδικϊ για τη διαδικαςύα καταχώριςησ των μεταφορών ραδιενεργών υλικών του ςημεύου 7
του μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) ςτοιχεύα του αποςτολϋα και του παραλόπτη·
β) ημερομηνύα και τον τρόπο τησ μεταφορϊσ των ραδιενεργών υλικών·
γ) περιγραφό των προσ μεταφορϊ ραδιενεργών υλικών·
δ) περιγραφό των κόλων μεταφορϊσ και τεκμηριωμϋνη απόδειξη ςυμμόρφωςησ του
ςχεδιαςμού των κόλων μεταφορϊσ με βϊςη τισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕΑΕ·
ε) πρόγραμμα διαςφϊλιςησ ποιότητασ τησ μεταφορϊσ ςυμπεριλαμβανομϋνων οδηγιών
εργαςύασ ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ μεταφορϊσ και οδηγιών για την ετοιμότητα και απόκριςη
ςε ϋκτακτη ανϊγκη.
2. Ο οργανιςμόσ διαςφαλύζει ότι οι παραλόπτεσ των ραδιενεργών υλικών πληρούν τισ
κατϊλληλεσ νόμιμεσ προώποθϋςεισ για την παραλαβό των ραδιενεργών υλικών ςε
ςυμμόρφωςη με τα τηρούμενα ςτοιχεύα τησ εθνικόσ βϊςησ δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ
παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014.
3. Σο αποδεικτικό καταχώριςησ ϋχει ιςχύ μόνο για τη μεμονωμϋνη μεταφορϊ και η ςυνολικό
διϊρκεια τησ ιςχύοσ δεν υπερβαύνει τουσ τρεισ (3) μόνεσ.
Άρθρο 15
Ειδικϋσ απαιτόςεισ για την καταχώριςη
1. α) Ο οργανιςμόσ ό, ςτην περύπτωςη των εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ ορύζει
επόπτη ακτινοπροςταςύασ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 84 του ΠΔ..., η αποδοχό του οπούου
γύνεται από την ΕΕΑΕ κατϊ τη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών που
υποβϊλλονται για την καταχώριςη, με βϊςη τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 30 και το
Παρϊρτημα V τησ παρούςασ. ε περύπτωςη εφαρμογόσ πολλαπλών πρακτικών ο επόπτησ
ακτινοπροςταςύασ δύναται να εύναι εύτε το ύδιο πρόςωπο εύτε διαφορετικό βϊςει των
κριτηρύων αποδοχόσ. ε κϊθε περύπτωςη ο οργανιςμόσ εξαςφαλύζει τον απαιτούμενο
ςυντονιςμό ώςτε να διαςφαλύζεται η ακτινοπροςταςύα των εργαζομϋνων και των μελών του
κοινού.
β) την περύπτωςη των μεταφορών (ςημεύο 7 του μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι τησ
παρούςασ) ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ νοεύται και ωσ ο εκτελών τα καθόκοντα του
ςυμβούλου αςφϊλειασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ
Γ5/22039/2825 (Β΄ 2915/24.08.2017), όπωσ ιςχύει.
2. Οι απαιτόςεισ εκπαύδευςησ, πληροφόρηςησ και κατϊρτιςησ ςτο πεδύο τησ ιατρικόσ
ϋκθεςησ, που προβλϋπονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 18 του ΠΔ... εξειδικεύονται ςε απόφαςη
τησ ΕΕΑΕ δυνϊμει τησ περύπτωςησ κβ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014,
λαμβανομϋνων υπόψη των ςχετικών Ευρωπαώκών ςυςτϊςεων όπωσ, ενδεικτικϊ των
κατευθυντόριων γραμμών τησ δημοςύευςησ Radiation Protection 175, 2014 τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ και των αναθεωρόςεων αυτόσ.
3. Ο οργανιςμόσ, κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 96 του ΠΔ..., αναφϋρει αμϋςωσ ςτην ΕΕΑΕ
οποιοδόποτε ςημαντικό περιςτατικό προκαλεύ ό ενδϋχεται να προκαλϋςει επαγγελματικό
ϋκθεςη ό ϋκθεςη του κοινού, πϋραν των λειτουργικών ορύων ό των ςυνθηκών λειτουργύασ που
προςδιορύζονται ςτισ απαιτόςεισ για την καταχώριςη. χετικϊ με τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ, ο
οργανιςμόσ ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητύ για ακτινικϊ περιςτατικϊ και υποβϊλλει ςχετικό
ϋκθεςη διερεύνηςησ και ανϊλυςησ εντόσ τριϊντα (30) ημερολογιακών ημερών κατϊ τα
προβλεπόμενα ςτη ςχετικό απόφαςη τησ ΕΕΑΕ που εκδύδεται με βϊςη το ϊρθρο 96 του ΠΔ....
4. την περύπτωςη εφαρμογόσ πρακτικών βιομηχανικόσ ραδιογραφύασ που εμπύπτουν ςτο
ςημεύο 3 του μϋρουσ Β του παραρτόματοσ Ι και διενεργούνται ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ ο
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οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ ςχϋδιο πραγματοπούηςησ των πρακτικών αυτών και μϋτρα
ακτινοπροςταςύασ των μελών του κοινού.
Άρθρο 16
Σροποπούηςη αποδεικτικού καταχώριςησ
1. ε περύπτωςη που μεταβληθούν οι ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ χορηγόθηκε το αποδεικτικό
καταχώριςησ, ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ αύτηςη τροποπούηςησ, η οπούα
περιλαμβϊνει τα επικαιροποιημϋνα δικαιολογητικϊ και πληροφορύεσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτα
ϊρθρα 11-14 τησ παρούςασ.
2. Η ΕΕΑΕ ελϋγχει τη ςυμμόρφωςη με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ και, ςε περύπτωςη
θετικόσ αξιολόγηςησ, χορηγεύ ςτον οργανιςμό νϋο αποδεικτικό καταχώριςησ, με χρονικό ιςχύ
ύςη με το υπόλοιπο τησ ιςχύοσ του προηγούμενου αποδεικτικού καταχώριςησ. Εϊν κατϊ την
ϋκδοςη νϋου αποδεικτικού καταχώριςησ πραγματοποιηθεύ επιθεώρηςη, η χρονικό ιςχύσ του
νϋου αποδεικτικού δύναται να εύναι δεκαετόσ.
3. ε περύπτωςη μεταβολόσ του ιδιοκτηςιακού καθεςτώτοσ του οργανιςμού υποβϊλλεται από
τον νϋο οργανιςμό αύτημα τροποπούηςησ του αποδεικτικού καταχώριςησ που ςυνοδεύεται
από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου του ότι δεν ϋχουν μεταβληθεύ οι ςυνθόκεσ
υπό τισ οπούεσ χορηγόθηκε το αποδεικτικό ςτον προηγούμενο οργανιςμό και το νϋο
καταςτατικό. το νϋο αποδεικτικό που εκδύδεται με χρονικό ιςχύ ύςη με το υπόλοιπο τησ
ιςχύοσ του προηγούμενου αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του νϋου οργανιςμού.
4. ε περύπτωςη αλλαγόσ ςτοιχεύων του οργανιςμού ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ
οποιοδόποτε δημόςιο ϋγγραφο από το οπούο προκύπτει η ωσ ϊνω αλλαγό.
5. ε περύπτωςη παύςησ μιασ πρακτικόσ που υπόκειται ςε καταχώριςη ό παύςησ λειτουργύασ
του οργανιςμού που εφαρμόζει πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε καταχώριςη ο οργανιςμόσ
ενημερώνει ςχετικϊ την ΕΕΑΕ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ: ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Άρθρο 17
Διαδικαςύα χορόγηςησ ϊδειασ
1. Για την εφαρμογό των πρακτικών του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ τηρεύται
η διαδικαςύα τησ χορόγηςησ ϊδειασ. Ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ αύτηςη με τα ςτοιχεύα
τησ ταυτότητϊσ του, τα ςτοιχεύα του προςώπου που ορύζεται ωσ ςημεύο επαφόσ με την ΕΕΑΕ
και τισ πληροφορύεσ και τα δικαιολογητικϊ που περιγρϊφονται αναλυτικϊ για κϊθε πρακτικό
ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 19-24. Επύςησ υποβϊλλει τα ςτοιχεύα του επόπτη
ακτινοπροςταςύασ.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεύ τισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ και δικαιολογητικϊ ώςτε να διαπιςτωθεύ η
ςυμμόρφωςη με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ καθώσ και τα μϋτρα που ϋχουν ληφθεύ
για την εφαρμογό τησ αρχόσ τησ βελτιςτοπούηςησ. Κατϊ την αξιολόγηςη λαμβϊνονται επύςησ
υπόψη, μεταξύ ϊλλων, τα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ για την επαγγελματικό ϋκθεςη και την
ϋκθεςη του κοινού καθώσ και η εκτύμηςη των δόςεων μϋςω όλων των οδών ϋκθεςησ για τα
μϋλη του κοινού που ενδϋχεται να προκύψουν από τισ ραδιενεργϋσ απορρύψεισ κατϊ την
εφαρμογό των πρακτικών. Εϊν η ΕΕΑΕ κρύνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικϊ και
πληροφορύεσ δεν εύναι επαρκό για την αδειοδότηςη τησ πρακτικόσ δύναται να ζητόςει
πρόςθετα από τον οργανιςμό ό τροποποιόςεισ των ςτοιχεύων των υποβληθϋντων
δικαιολογητικών, οι οπούεσ θα υποςτηρύζουν και θα ςυμπληρώνουν τα ςτοιχεύα που
δηλώνονται κατϊ την αδειοδότηςη τησ πρακτικόσ. ε περύπτωςη θετικόσ αξιολόγηςησ η ΕΕΑΕ
χορηγεύ ςτον οργανιςμό την ϊδεια ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 3 και 4 του ϊρθρου
29 του ΠΔ.... Η πρακτικό και τα ςτοιχεύα του οργανιςμού καταγρϊφονται ςτην εθνικό βϊςη
δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014.
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3. Η τόρηςη των τελικώσ θετικϊ αξιολογηθϋντων δικαιολογητικών αποτελεύ όρο χορόγηςησ
και διατόρηςησ τησ ϊδειασ.
4. Η ΕΕΑΕ, εφόςον το κρύνει ςκόπιμο, προβαύνει ςε επιθεώρηςη του οργανιςμού πριν την
ϋκδοςη τησ ϊδειασ.
5. Κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 105 του ΠΔ... και τησ παρ. 3 του ϊρθρου 46 του ν. 4310/2014 η
ΕΕΑΕ δύναται να απευθύνει, ωσ κύρωςη, ςύςταςη για την αποκατϊςταςη ελλεύψεων και την
αποφυγό επανεμφϊνιςόσ τουσ εφόςον, κατϊ την επιθεώρηςη δυνϊμει του ϊρθρου 104 του
ΠΔ... και τησ παρ. 1 του ϊρθρου 24 του ΠΔ..., διαπιςτωθεύ ότι οι ςυνθόκεσ που ϋχουν
περιγραφεύ κατϊ την αδειοδότηςη ϋχουν μεταβληθεύ κατϊ τρόπο ώςτε να μην υπϊρχει
ςυμμόρφωςη με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ ό να μην τηρούνται οι όροι τησ ϊδειασ.
ε περύπτωςη ςοβαρών παραβιϊςεων των όρων ϊδειασ ό των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ
επιβϊλλονται οι προβλεπόμενεσ ςτο ϊρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4310/2014 κυρώςεισ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ανϊκληςησ τησ ϊδειασ.
6. Για τισ παρακϊτω πρακτικϋσ η χορόγηςη ϊδειασ ϋχει ωσ απαραύτητη προώπόθεςη την
προηγούμενη απόκτηςη ϊδειασ ςκοπιμότητασ:
α) Πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν ιατρικϋσ εκθϋςεισ. Η εν λόγω ϊδεια ςκοπιμότητασ
χορηγεύται, κατϊ την περύπτωςη α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 90 του ν. 4310/2014, με
απόφαςη του οικεύου αρμόδιου για θϋματα Δημόςιασ Τγεύασ Περιφερειϊρχη, μετϊ από
ςύμφωνη γνώμη τησ Επιτροπόσ Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών Ακτινοβολιών του
Τπουργεύου Τγεύασ, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), και ςύμφωνα
με την υπουργικό απόφαςη ΔΤΓ2/οικ.154949 (Β΄ 1918/10.12.2010), όπωσ ιςχύει.
β) Πρακτικϋσ του ςημεύου 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ. Η εν λόγω
ϊδεια ςκοπιμότητασ χορηγεύται με απόφαςη του κατϊ περύπτωςη αρμόδιου Τπουργού,
μετϊ από πρόταςη τησ ΕΕΑΕ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 18.
7. Η ϊδεια ςκοπιμότητασ ϋχει χρονικό ιςχύ δώδεκα (12) μηνών για τισ πρακτικϋσ τησ
περύπτωςησ α τησ παρ. 6 του παρόντοσ ϊρθρου και εύκοςι τεςςϊρων (24) μηνών για τισ
πρακτικϋσ τησ περύπτωςησ β τησ ιδύασ παραγρϊφου.
Άρθρο 18
Άδεια ςκοπιμότητασ των πρακτικών του ςημεύου 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι
1. Για τη χορόγηςη τησ κατϊ την περύπτωςη β τησ παρ. 6 του ϊρθρου 17 ϊδειασ ςκοπιμότητασ,
ο οργανιςμόσ υποβϊλλει αύτηςη ςτη Γενικό Γραμματεύα Βιομηχανύασ (ΓΓΒ) με τα
ακόλουθα:
α) ςτοιχεύα ταυτότητασ του οργανιςμού και ςτοιχεύα του νόμιμου εκπροςώπου·
β) βεβαύωςη χρόςεων γησ, καθώσ και το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ·
γ) ςτοιχεύα των πηγών ακτινοβολύασ·
δ) προκαταρκτικό ανϊλυςη περιβαλλοντικών και ραδιολογικών επιπτώςεων εκπονημϋνη
από εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ·
ε) ςτοιχεύα τησ προτεινόμενησ χωροθϋτηςησ τησ εγκατϊςταςησ και τισ ςχετικϋσ με την
ακτινοπροςταςύα δημογραφικϋσ, μετεωρολογικϋσ, γεωλογικϋσ, ςειςμολογικϋσ, υδρολογικϋσ
και οικολογικϋσ ςυνθόκεσ, όπου εφαρμόζονται·
ςτ) οικονομικοτεχνικό μελϋτη ςτην οπούα γύνεται εκτύμηςη των οικονομικών πόρων που
απαιτούνται ςε όλον τον κύκλο χρόςησ των πηγών ακτινοβολύασ ϋωσ την αποξόλωςη και
απελευθϋρωςη από τον κανονιςτικό ϋλεγχο, καθώσ και περιγραφό των διευθετόςεων για
την εξαςφϊλιςη των πόρων αυτών·
ζ) περιγραφό του τρόπου διαχεύριςησ των ραδιενεργών πηγών, εφόςον ενδεύκνυται, μετϊ
το πϋρασ τησ ωφϋλιμησ χρόςησ τουσ και των ραδιενεργών αποβλότων που ενδεχομϋνωσ να
προκύψουν από την εφαρμογό τησ πρακτικόσ και την αποξόλωςη τησ εγκατϊςταςησ.
2. Η ΓΓΒ διαβιβϊζει τα δικαιολογητικϊ ςτη Γενικό Γραμματεύα Έρευνασ και Σεχνολογύασ
(ΓΓΕΣ) και την ΕΕΑΕ.
3. Η ΕΕΑΕ ςυγκροτεύ κατϊ την περύπτωςη ιδ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014
ειδικό επιτροπό με ςυμβουλευτικό ρόλο για την εξϋταςη τησ αύτηςησ. Ένα από τα ςτοιχεύα που
λαμβϊνονται υπόψη για την εξϋταςη τησ αύτηςησ εύναι η εθνικό πολιτικό διαχεύριςησ
ραδιενεργών αποβλότων. Εϊν η ΕΕΑΕ κρύνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικϊ και
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πληροφορύεσ δεν εύναι επαρκό για την ϊδεια ςκοπιμότητασ δύναται να ζητόςει πρόςθετα από
τον οργανιςμό.
4. Η ΕΕΑΕ λαμβϊνει υπόψη τη γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ τησ παρ. 3 του παρόντοσ ϊρθρου
και διατυπώνει την πρόταςό τησ ςτον κατϊ περύπτωςη αρμόδιο Τπουργό, ο οπούοσ εκδύδει την
ϊδεια ςκοπιμότητασ.
Άρθρο 19
Αδειοδότηςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν λειτουργύα γεννητριών ακτινοβολύασ,
επιταχυντών, ραδιενεργών πηγών (ςημεύα 1-6 και 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι)
1. Για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ των πρακτικών των αναφερομϋνων ςτα ςημεύα 1-6 και 9 του
μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα ςύμφωνα
με τον ενδεικτικό κατϊλογο του παραρτόματοσ ΙX του ΠΔ...:
α) κατϊλογο των εφαρμοζόμενων πρακτικών και των ςχεδιαςτικών χαρακτηριςτικών τησ
εγκατϊςταςησ ςυμπεριλαμβανομϋνων των ακολούθων:
αα) αναλυτικό κατϊλογο των πηγών ακτινοβολύασ που διαθϋτει η εγκατϊςταςη,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ, κατϊ περύπτωςη, τησ πιςτοπούηςησ CE του εξοπλιςμού και των
πιςτοποιητικών των ραδιενεργών πηγών. Ειδικϊ ςτην περύπτωςη λειτουργύασ κλειςτών
πηγών υψηλόσ ενεργότητασ λαμβϊνονται υπόψη οι ειδικϋσ απαιτόςεισ του ϊρθρου 88 του
ΠΔ...,
ββ) μϋτρα αςφϊλειασ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 85 και τησ παρ. 2 του ϊρθρου 86 του ΠΔ…,
εφόςον χρηςιμοποιούνται ραδιενεργϋσ πηγϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του πιςτοποιητικού
πυραςφϊλειασ.
β) ϊδεια ςκοπιμότητασ, ςε ιςχύ, κατϊ την παρ. 6 του ϊρθρου 17·
γ) ονομαςτικό κατϊςταςη, εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςτην ακτινοπροςταςύα και
ταξινόμηςη ςε κατηγορύα Α και Β των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων˙ Ειδικϊ ςτην περύπτωςη
των ιατρικών εκθϋςεων, υποβϊλλονται, ανϊ ομϊδα πρακτικών (ομαδοποιημϋνεσ, κατϊ
περύπτωςη, ανϊ οργανικό μονϊδα του οργανιςμού), τα ςτοιχεύα των εφαρμοζόντων την
πρακτικό και των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ (όπωσ απαιτεύται κατϊ το ϊρθρο 58
του ΠΔ...)˙
δ) ϋκθεςη ακτινοπροςταςύασ και αςφϊλειασ εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ, με τα
ακόλουθα:
αα) καθοριςμόσ των λειτουργικών ορύων, περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ και ςυνθηκών
λειτουργύασ,
ββ) μελϋτη θωρακύςεων,
γγ) μελϋτη ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώςεων, όπου εφαρμόζεται,
δδ) αναμενόμενεσ επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ και εκθϋςεισ του κοινού,
εε) πρόγραμμα ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ και παρακολούθηςησ του χώρου εργαςύασ,
ςτςτ) πρόγραμμα ςυντόρηςησ, δοκιμών και τακτικών ελϋγχων εξοπλιςμού και εν γϋνει
ςυνθηκών λειτουργύασ,
ζζ) διαχεύριςη ραδιενεργών αποβλότων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκκριμϊτων
αςθενών, και μϋτρα για την τελικό διϊθεςη των εν λόγω αποβλότων, εφόςον
χρηςιμοποιούνται ραδιενεργϋσ πηγϋσ,
ηη) διαχεύριςη εκτόσ χρόςησ πηγών και μϋτρα προσ αποφυγό κϊθε απώλειασ, ςημαντικόσ
διαρροόσ, κλοπόσ ό μη εξουςιοδοτημϋνησ χρόςησ ραδιενεργών πηγών και υλικών,
θθ) ανϊλυςη ατυχημϊτων και διαδικαςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ,
ιι) εντοπιςμόσ τρόπων με τουσ οπούουσ δύναται να προκύψουν δυνητικϋσ εκθϋςεισ ό
εκθϋςεισ λόγω ατυχόματοσ και, ςτην περύπτωςη ιατρικών πρακτικών, ακούςιεσ ιατρικϋσ
εκθϋςεισ και εκτύμηςη ςτο μϋτρο του εφικτού των πιθανοτότων και του μεγϋθουσ των
δυνητικών εκθϋςεων,
ιαια) πρόγραμμα διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ,
ιβιβ) μϋτρα ακτινοπροςταςύασ και περιγραφό διοικητικών διαδικαςιών (ιδύωσ
διαδικαςιών αναφορικϊ με τισ εγκύουσ ό γαλουχούςεσ εργαζόμενεσ),
ιγιγ) διαδικαςύεσ τόρηςησ αρχεύων, ειδικϊ για πρακτικϋσ με χρόςη ανοιχτών και κλειςτών
πηγών.
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2. α) Για τισ ακτινοθεραπευτικϋσ πρακτικϋσ που αφορούν τα ςημεύα 1 και 2 και τισ
πρακτικϋσ του ςημεύου 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ υποβϊλλονται
κϊτοψη και τομϋσ, όπου ςημαύνονται όλοι οι χώροι τησ εγκατϊςταςησ, οι επιβλεπόμενεσ και
ελεγχόμενεσ περιοχϋσ, οι ειδικϋσ προςτατευτικϋσ διατϊξεισ, η θϋςη των πηγών ακτινοβολύασ
καθώσ και η χρόςη των χώρων και των περιοχών που γειτνιϊζουν με την εγκατϊςταςη˙
β) Για τισ πρακτικϋσ του ςημεύου 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ,
επιπλϋον των ςτοιχεύων τησ περύπτωςησ α τησ παρούςασ παραγρϊφου, υποβϊλλονται
από τον οργανιςμό και τα εξόσ:
αα) περιγραφό του επιταχυντό ό τησ διϊταξησ τησ κλειςτόσ πηγόσ υψηλόσ
ενεργότητασ και των ςυνοδευτικών ςυςτημϊτων και διατϊξεων,
ββ) περιγραφό τησ πρωτογενούσ και δευτερογενούσ ακτινοβολύασ καθώσ και τησ
πιθανόσ ενεργοπούηςησ υλικών,
γγ) μελϋτη εκτύμηςησ των μη ραδιολογικών κινδύνων (ενδεικτικϊ: παραγωγό τοξικών
αερύων, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών κινδύνων) και περιγραφό των
αντύςτοιχων προςτατευτικών μϋτρων και διατϊξεων,
δδ) κατϊλογοσ με τα εφαρμοςτϋα πρότυπα αςφϊλειασ και τα βιομηχανικϊ πρότυπα
τυποπούηςησ, επιπλϋον των ελληνικών, που προτεύνονται από τον οργανιςμό.
γ) Για τισ πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ (ςημεύα 2, 6
και 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι του παρόντοσ) υποβϊλλεται από τον οργανιςμό
τεκμηρύωςη τησ χρηματοοικονομικόσ αςφϊλειασ του ςημεύου β του ϊρθρου 87 του ΠΔ…
και εφαρμόζεται το περύγραμμα του παραρτόματοσ XIV του ΠΔ....
δ) Για τισ πρακτικϋσ των ςημεύων 3 και 4 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ,
ο οργανιςμόσ υποβϊλλει την ϊδεια κυκλοφορύασ από τον Εθνικό Οργανιςμό Υαρμϊκων ό
από αντύςτοιχο Ευρωπαώκό ό διεθνό οργανιςμό αναγνωριςμϋνο από το ελληνικό κρϊτοσ, ό
ϊλλη τεκμηρύωςη, από αρμόδια κρατικό αρχό, αποδοχόσ χρόςησ των
ιατροφαρμακευτικών προώόντων που χρηςιμοποιεύ ςτο πλαύςιο των εν λόγω πρακτικών.
3. Η ϊδεια περιϋχει ενδεικτικϊ τα αναφερόμενα ςτο παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ.
4. Η χρονικό ιςχύσ τησ ϊδειασ των πρακτικών τησ παρ. 1 του παρόντοσ ϊρθρου καθορύζεται
ςτα πϋντε (5) ϋτη εκτόσ εϊν ειδικού λόγοι επιβϊλλουν μικρότερη διϊρκεια.
5. Ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ αύτηςη για την ανανϋωςη τησ ϊδειασ, τουλϊχιςτον
τρεισ (3) μόνεσ πριν τη λόξη τησ υποβϊλλοντασ εκ νϋου τισ επικαιροποιημϋνεσ πληροφορύεσ και
δικαιολογητικϊ του παρόντοσ ϊρθρου.
Άρθρο 20
Αδειοδότηςη εκούςιασ προςθόκησ ραδιενεργών ουςιών ςτην παραγωγό ό παραςκευό
καταναλωτικών προώόντων
1. Για την αδειοδότηςη πρακτικών του ςημεύου 7 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ
παρούςασ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται:
α) περιγραφό του προώόντοσ και τησ ςκοπούμενησ χρόςησ, ςυμπεριλαμβανόμενων τησ
αιτιολόγηςησ, τησ λειτουργύασ ό/και χρόςησ του προώόντοσ, τησ πιθανόσ θωρϊκιςησ, των
ραδιονουκλιδύων, τησ φυςικόσ και χημικόσ τουσ μορφόσ και τησ ειδικόσ ςυγκϋντρωςησ
(αριθμόσ των προώόντων που παρϊγονται ό παραςκευϊζονται ανϊ ϋτοσ, ενεργότητα ανϊ
προώόν ό ςυγκϋντρωςη ραδιενϋργειασ)·
β) ονομαςτικό κατϊςταςη, περιγραφό εργαςύασ και πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτην
ακτινοπροςταςύα του προςωπικού του οργανιςμού που αςχολεύται με την παραγωγό ό
παραςκευό του προώόντοσ·
γ) διαδικαςύεσ διαχεύριςησ κατϊ την παραγωγό ό παραςκευό του προώόντοσ, τισ πιθανϋσ
θωρακύςεισ ό ϊλλεσ χωρικϋσ διευθετόςεισ·
δ) διαδικαςύα για την πληροφόρηςη του κοινού αναφορικϊ με τισ προτεινόμενεσ επιλογϋσ
για ανακύκλωςη ό διϊθεςη του προώόντοσ μετϊ το πϋρασ τησ χρόςησ του, τον εξωτερικό
ρυθμό δόςησ ςε κϊθε προςιτό επιφϊνεια του προώόντοσ, τη δυνατότητα επιςκευόσ του ό
ςυντόρηςόσ του·
ε) περιγραφό τησ διαχειριςτικόσ αλυςύδασ.
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2. Η ϊδεια ϋχει ςυγκεκριμϋνη χρονικό ιςχύ, η οπούα καθορύζεται από την ΕΕΑΕ ανϊ εύδοσ
πρακτικόσ και αναγρϊφεται ςτην ϊδεια. Η εν λόγω διϊρκεια δεν υπερβαύνει τα πϋντε (5) ϋτη.
Άρθρο 21
Αδειοδότηςη ειςαγωγόσ του ςημεύου 8 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι
1. Ο οργανιςμόσ που εφαρμόζει πρακτικϋσ του ςημεύου 8 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι
τησ παρούςασ υποβϊλλει τα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται, ανϊλογα με το εύδοσ του
προώόντοσ:
α) περιγραφό του προώόντοσ και τησ ςκοπούμενησ χρόςησ, ςυμπεριλαμβανόμενων των
ραδιονουκλιδύων, τησ φυςικόσ και χημικόσ τουσ μορφόσ και τησ ειδικόσ ςυγκϋντρωςησ·
β) μεθοδολογύα ενςωμϊτωςησ των ςυγκεκριμϋνων ραδιονουκλιδύων·
γ) λεπτομϋρειεσ για τη θωρϊκιςη και τον περιϋκτη του ραδιονουκλιδύου, την αντοχό ςε
κανονικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ και ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ όπωσ πυρκαγιϊ, καταςτροφό,
ςυμπύεςη, ρύψη, ακραύεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ, κλπ·
δ) μϋγιςτοσ εξωτερικόσ ρυθμόσ δόςησ ςε κϊθε προςιτό επιφϊνεια του προώόντοσ·
ε) διαδικαςύεσ διαχεύριςησ του προώόντοσ (και ιδύωσ κατϊ την ενςωμϊτωςη με τα
ραδιονουκλύδια), τισ πιθανϋσ θωρακύςεισ ό ϊλλεσ χωρικϋσ διευθετόςεισ και την εκπαύδευςη
και κατϊρτιςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων·
ςτ) ςχηματικό απεικόνιςη του προώόντοσ με τη θϋςη τησ ραδιενεργόσ πηγόσ·
ζ) ϊδεια κυκλοφορύασ από τον Εθνικό Οργανιςμό Υαρμϊκων ό από αντύςτοιχο Ευρωπαώκό
ό διεθνό οργανιςμό αναγνωριςμϋνο από το ελληνικό κρϊτοσ, ό ϊλλη τεκμηρύωςη, από
αρμόδια κρατικό αρχό, αποδοχόσ χρόςησ των ιατροφαρμακευτικών προώόντων·
η) τρόποι απόρριψησ του προώόντοσ ό των παραγώγων του μετϊ το πϋρασ τησ ωφϋλιμησ
χρόςησ και λειτουργύασ·
θ) χώροι αποθόκευςησ, μϋτρα ακτινοπροςταςύασ και μϋτρα αςφϊλειασ τησ παρ. 1 του
ϊρθρου 85 και τησ παρ. 2 του ϊρθρου 86 του ΠΔ… ςε περύπτωςη που τα προώόντα
αποθηκεύονται ςε εγκαταςτϊςεισ του οργανιςμού˙
ι) υπεύθυνη δόλωςη για τη λόψη τησ δϋουςασ πρόνοιασ, με τη μορφό παροχόσ
χρηματοοικονομικόσ αςφϊλειασ ό με οποιοδόποτε ϊλλο ιςοδύναμο μϋςο κατϊλληλο για τα
εν λόγω υλικϊ, εξαιρουμϋνων των ανοιχτών πηγών, με ςκοπό την αςφαλό διαχεύριςό τουσ
όταν αυτϊ καθύςτανται εκτόσ χρόςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ περύπτωςησ κατϊ την
οπούα ο δικαιούχοσ καθύςταται αφερϋγγυοσ ό παύει τισ δραςτηριότητϋσ του.
2. ε περύπτωςη ειςαγωγόσ ραδιενεργών πηγών, εξαιρουμϋνων των ανοιχτών πηγών,
απαιτεύται ϋγγραφη βεβαύωςη του καταςκευαςτό/προμηθευτό ούκου του εξωτερικού ότι
αποδϋχεται την επιςτροφό των κλειςτών πηγών μετϊ το πϋρασ τησ ωφϋλιμησ χρόςησ τουσ,
καθώσ και υποβολό του τυποποιημϋνου εγγρϊφου (ANNEX I) του Κανονιςμού (Ευρατόμ)
1493/93 του υμβουλύου προκειμϋνου για αποςτολό κλειςτόσ πηγόσ από κρϊτοσ-μϋλοσ τησ
ΕΕ.
3. Η ϊδεια ϋχει ςυγκεκριμϋνη χρονικό ιςχύ, η οπούα καθορύζεται από την ΕΕΑΕ ανϊ εύδοσ
πρακτικόσ και αναγρϊφεται ςτην ϊδεια. Η εν λόγω διϊρκεια δεν υπερβαύνει τα πϋντε (5) ϋτη.
Άρθρο 22
Αδειοδότηςη αποξόλωςησ εγκαταςτϊςεων
1. Για την αδειοδότηςη των πρακτικών των αναφερομϋνων ςτο ςημεύο 10 του μϋρουσ Γ του
παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ (αποξόλωςησ των εγκαταςτϊςεων που εμπύπτουν ςτο ςημεύο
9 του μϋρουσ Γ του ιδύου παραρτόματοσ), ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ αύτηςη με τα
ακόλουθα:
α) λεπτομερϋσ πρόγραμμα των εργαςιών αποξόλωςησ, το οπούο ενδεικτικϊ περιλαμβϊνει:
αα) αιτιολόγηςη και περιγραφό (τεχνικϋσ και χρονοδιϊγραμμα) τησ μεθόδου αποξόλωςησ,
ββ) μελϋτη με την αναμενόμενη επαγγελματικό ϋκθεςη και μϋτρα για τον περιοριςμό τησ,
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γγ) περιγραφό των ραδιενεργών αποβλότων που αναμϋνεται να παραχθούν κατϊ τη
διαδικαςύα τησ αποξόλωςησ (τύποσ, κατηγοριοπούηςη, όγκοσ, ενεργότητα και τοξικότητα)
και τησ διαχεύριςησ αυτών ϋωσ το τελικό ςτϊδιο,
δδ) εκτύμηςη τησ τελικόσ κατϊςταςησ τησ περιοχόσ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ και
περιγραφό τησ μελλοντικόσ χρόςησ τησ, εϊν αυτό μπορεύ να εκτιμηθεύ˙
β) διευθετόςεισ και δεςμεύςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των απαιτούμενων οικονομικών
πόρων, για τη διαχεύριςη και ενδεχόμενη μεταφορϊ των ραδιενεργών πηγών και υλικών
ό/και ραδιενεργών αποβλότων που αναμϋνεται να παραχθούν κατϊ την αποξόλωςη.
2. Η ΕΕΑΕ ςυγκροτεύ κατϊ την περύπτωςη ιδ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014
ειδικό γνωμοδοτικό επιτροπό προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η αξιολόγηςη όπωσ
προβλϋπεται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 17. ε περύπτωςη θετικόσ αξιολόγηςησ, λαμβανομϋνησ
υπόψη τησ γνώμησ τησ ωσ ϊνω επιτροπόσ, η ΕΕΑΕ χορηγεύ ςτον οργανιςμό ϊδεια, βϊςει τησ
οπούασ δύναται να ξεκινόςουν οι εργαςύεσ αποξόλωςησ τησ εγκατϊςταςησ.
3. Μετϊ το πϋρασ των εργαςιών αποξόλωςησ, ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ ϋκθεςη
εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ ςτην οπούα περιγρϊφεται λεπτομερώσ η διαχεύριςη των
ραδιενεργών υλικών ό/και αποβλότων τα οπούα προϋκυψαν από την αποξόλωςη, καθώσ και η
κατϊςταςη τησ περιοχόσ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ.
4. Η ΕΕΑΕ αξιολογεύ την ϋκθεςη τησ παρ. 3, και προβαύνει, κατϊ περύπτωςη, ςε επιθεώρηςη
τησ περιοχόσ. την επιθεώρηςη δύναται να ςυμμετϋχουν και μϋλη τησ επιτροπόσ τησ παρ. 2
του παρόντοσ ϊρθρου.
5. Η ΕΕΑΕ, λαμβϊνοντασ υπόψη την ϋκθεςη τησ παρ. 3 και τα αποτελϋςματα τησ επιθεώρηςησ
τησ παρ. 4, υποβϊλλει ςχετικό ειςόγηςη αναφορικϊ με την ολοκλόρωςη τησ αποξόλωςησ και
τησ αποκατϊςταςησ τησ περιοχόσ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ ςτον κατϊ περύπτωςη
αρμόδιο Τπουργό, ο οπούοσ ακολούθωσ, με απόφαςό του, προβαύνει ςτην απελευθϋρωςη τησ
περιοχόσ από τον κανονιςτικό ϋλεγχο.
Άρθρο 23
Αδειοδότηςη ςυςτηματικόσ μεταφορϊσ ραδιενεργών υλικών
1. Για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ των πρακτικών των αναφερομϋνων ςτο ςημεύο 11 του μϋρουσ Γ
του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφό των προσ μεταφορϊ ραδιενεργών υλικών·
β) περιγραφό των κόλων μεταφορϊσ και τεκμηριωμϋνη απόδειξη ςυμμόρφωςησ του
ςχεδιαςμού των κόλων μεταφορϊσ με βϊςη τισ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕΑΕ·
γ) ονομαςτικό κατϊςταςη του προςωπικού που ςυμμετϋχει ςτισ εν λόγω πρακτικϋσ,
πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτο αντικεύμενο τησ μεταφορϊσ ραδιενεργών υλικών,
περιγραφό θϋςεων εργαςύασ·
δ) πρόγραμμα ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ·
ε) πανελλαδικό ςχϋδιο μεταφορϊσ ραδιενεργών υλικών·
ςτ) βεβαύωςη τόρηςησ του ςυνόλου των όρων και προώποθϋςεων ςχετικϊ με την
κυκλοφορύα των μϋςων μεταφορϊσ·
ζ) πρόγραμμα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ακτινοπροςταςύασ τησ εφαρμοζόμενησ
πρακτικόσ ςυμπεριλαμβανομϋνων οδηγιών εργαςύασ ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ μεταφορϊσ·
η) ςχϋδιο απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ϊμεςησ ενημϋρωςησ
των κρατικών και τοπικών αρχών˙
θ) μϋτρα αςφϊλειασ ϋναντι ϋκνομων ενεργειών τα οπούα ενςωματώνουν ενϋργειεσ
αναφορικϊ με την ανύχνευςη, καθυςτϋρηςη και απόκριςη.
2. Ο οργανιςμόσ εξαςφαλύζει ότι οι παραλόπτεσ των ραδιενεργών υλικών πληρούν τισ
κατϊλληλεσ νόμιμεσ προώποθϋςεισ για την παραλαβό των ραδιενεργών υλικών, ενδεικτικϊ
μϋςω τησ εθνικόσ βϊςησ δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν.
4310/2014.
3. Η ϊδεια περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον: τα ςτοιχεύα του οργανιςμού, τα προσ μεταφορϊ
ραδιενεργϊ υλικϊ και κόλα, την ημερομηνύα λόξησ τησ ϊδειασ και όρουσ δυνϊμει των παρ. 3 και
4 του ϊρθρου 29 του ΠΔ.... Η χρονικό ιςχύσ τησ ϊδειασ εύναι τρύα (3) ϋτη ό, ςε ειδικϊ
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αιτιολογημϋνη περύπτωςη, μικρότερησ διϊρκειασ. Για την ανανϋωςό τησ ο οργανιςμόσ
υποβϊλλει αύτηςη ςτην ΕΕΑΕ τουλϊχιςτον τρεισ (3) μόνεσ πριν τη λόξη τησ.
Άρθρο 24
Αδειοδότηςη μεμονωμϋνησ μεταφορϊσ κλειςτών ραδιενεργών πηγών υψηλόσ
ενεργότητασ ό ραδιενεργών ό ςχϊςιμων υλικών ιςχυρών ςυνεπειών
1. Για την αδειοδότηςη μεμονωμϋνησ μεταφορϊσ κλειςτόσ πηγόσ υψηλόσ ενεργότητασ,
ραδιενεργών ό ςχϊςιμων υλικών ιςχυρών ςυνεπειών κατϊ την ϋννοια του ςημεύου 12 του
μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ ο οργανιςμόσ υποβϊλλει τα ακόλουθα:
α ) τα ςημεύα α, β, γ, ςτ, ζ, η, θ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 23·
β) ςτοιχεύα του αποςτολϋα και του παραλόπτη·
γ) εκτιμώμενο πλϊνο αναχώρηςησ-ϊφιξησ και τουλϊχιςτον δύο (2) προτεινόμενα
δρομολόγια.
2. Η ϊδεια περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον: τα ςτοιχεύα του οργανιςμού, τα προσ μεταφορϊ
ραδιενεργϊ υλικϊ και κόλα, τα ςτοιχεύα τησ μονϊδασ μεταφορϊσ, την ημερομηνύα λόξησ τησ
ϊδειασ και όρουσ δυνϊμει των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 29 του ΠΔ.... Η ϊδεια ϋχει ςυγκεκριμϋνη
χρονικό ιςχύ, η οπούα καθορύζεται ανϊ αποςτολό. Για την ανανϋωςό τησ ο οργανιςμόσ
υποβϊλλει αύτηςη ςτην ΕΕΑΕ τουλϊχιςτον επτϊ (7) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ πριν την
ημερομηνύα λόξησ τησ.
3. ε περύπτωςη που οι προσ μεταφορϊ ραδιενεργϋσ πηγϋσ ό υλικϊ εμπύπτουν ςτον τύπο του
ενιςχυμϋνου επιπϋδου αςφϊλειασ, ο οργανιςμόσ επιπρόςθετα κοινοποιεύ ςτην ΕΕΑΕ και τον
παραλόπτη τα ςτοιχεύα τησ αποςτολόσ τουλϊχιςτον επτϊ (7) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ πριν την
ϋναρξό τησ.
Άρθρο 25
Σροποπούηςη ϊδειασ
1. ε περύπτωςη που μεταβληθούν οι ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ χορηγόθηκε ϊδεια, ο
οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ αύτηςη τροποπούηςησ τησ ϊδειασ. Η διαδικαςύα τησ
τροποπούηςησ περιλαμβϊνει την υποβολό των επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών και
πληροφοριών.
2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεύ τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ και εκδύδει την επικαιροποιημϋνη ϊδεια,
εφαρμοζομϋνων αναλόγωσ των διατϊξεων των ϊρθρων 17-24 τησ παρούςασ, με χρονικό ιςχύ
ύςη με το υπόλοιπο τησ ιςχύοσ τησ προηγούμενησ ϊδειασ.
3. ε περύπτωςη μεταβολόσ του ιδιοκτηςιακού καθεςτώτοσ του οργανιςμού, υποβϊλλεται
από τον νϋο οργανιςμό αύτημα τροποπούηςησ τησ ϊδειασ που ςυνοδεύεται από υπεύθυνη
δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου του ότι δεν ϋχουν μεταβληθεύ οι ςυνθόκεσ υπό τισ οπούεσ
χορηγόθηκε η ϊδεια ςτον προηγούμενο οργανιςμό και το νϋο καταςτατικό. τη νϋα ϊδεια που
εκδύδεται με χρονικό ιςχύ ύςη με το υπόλοιπο τησ ιςχύοσ τησ προηγούμενησ αναγρϊφονται τα
ςτοιχεύα του νϋου οργανιςμού.
4. ε περύπτωςη αλλαγόσ ςτοιχεύων του οργανιςμού ο οργανιςμόσ υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ
οποιοδόποτε δημόςιο ϋγγραφο από το οπούο προκύπτει η ωσ ϊνω αλλαγό.
5. ε περύπτωςη παύςησ μιασ πρακτικόσ που υπόκειται ςε αδειοδότηςη ό παύςησ λειτουργύασ
του οργανιςμού που εφαρμόζει πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε αδειοδότηςη ο οργανιςμόσ
ενημερώνει ςχετικϊ την ΕΕΑΕ.
Άρθρο 26
Ειδικϋσ απαιτόςεισ εγκαταςτϊςεων
1. Ο οργανιςμόσ που εφαρμόζει τισ πρακτικϋσ ιατρικών εκθϋςεων των ςημεύων 1, 2, 3 και 4
του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ διαςφαλύζει ότι:
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α) ςτην περύπτωςη πρακτικών τηλεθεραπεύασ, πληςιοθεραπεύασ, βραχυθεραπεύασ,
διαγνωςτικόσ ακτινολογύασ και πυρηνικόσ ιατρικόσ αυτϋσ διενεργούνται ςε διακριτούσ,
οριοθετημϋνουσ και μη αλληλεπικαλυπτόμενουσ χώρουσ·
β) ςτην περύπτωςη πρακτικών πυρηνικόσ ιατρικόσ, οι χώροι ςτουσ οπούουσ διενεργούνται
οι εν λόγω πρακτικϋσ διαθϋτουν ανεξϊρτητο του υπόλοιπου κτιρύου αποχετευτικό δύκτυο,
το οπούο φϋρει κατϊλληλη ςόμανςη και εύναι εύκολα προςβϊςιμο. Η διαδρομό του δικτύου
εύναι ορατό ό γνωςτό και ϋχει το μικρότερο δυνατό μόκοσ. Οι εν λόγω πρακτικϋσ
διενεργούνται ςε εγκαταςτϊςεισ που διαθϋτουν ςύνδεςη με το κεντρικό αποχετευτικό
ςύςτημα τησ πόλησ. Παρϋκκλιςη τησ απαύτηςησ του προηγούμενου εδαφύου χωρεύ εϊν
ςυντρϋχουν ειδικού λόγοι δημοςύου ςυμφϋροντοσ, και μετϊ από ςύμφωνη γνώμη τησ ΕΕΑΕ
και τησ Επιτροπόσ Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών Ακτινοβολιών του Τπουργεύου Τγεύασ
του ϊρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)·
γ) ςτην περύπτωςη πρακτικών πυρηνικόσ ιατρικόσ οι εγκαταςτϊςεισ διαθϋτουν:
αα) κατϊλληλα οριοθετημϋνο, θωρακιςμϋνο και εξοπλιςμϋνο θερμό εργαςτόριο,
ββ) χώρουσ χορόγηςησ ραδιοώςοτόπων ό ιχνηθετημϋνων ενώςεων που να γειτνιϊζουν με
το θερμό εργαςτόριο,
γγ) οριοθετημϋνο χώρο αναμονόσ των αςθενών ςτουσ οπούουσ ϋχουν χορηγηθεύ
ραδιοώςότοπα ό ιχνηθετημϋνεσ ενώςεισ, με τουαλϋτα αποκλειςτικόσ χρόςησ˙
δ) ςτην περύπτωςη ακτινοθεραπευτικών πρακτικών πυρηνικόσ ιατρικόσ για τισ οπούεσ
απαιτεύται νοςηλεύα των αςθενών οι εγκαταςτϊςεισ διαθϋτουν:
αα) διακριτούσ, οριοθετημϋνουσ και κατϊλληλα θωρακιςμϋνουσ θαλϊμουσ για την
παραμονό ό νοςηλεύα αςθενών, μετϊ τη θεραπευτικό χορόγηςη ραδιοώςοτόπων ό
ιχνηθετημϋνων ενώςεων, με τουαλϋτα και λουτρό αποκλειςτικόσ χρόςησ, κατϊλληλα
διαμορφωμϋνων και εξοπλιςμϋνων για την ελαχιςτοπούηςη τησ πιθανότητασ ραδιενεργού
ρύπανςησ. Σο πλόθοσ των προαναφερομϋνων θαλϊμων καθορύζεται από τον οργανιςμό με
βϊςη τον εκτιμώμενο φόρτο εργαςύασ,
ββ) υποδομϋσ για την προςωρινό αποθόκευςη ςτερεών ραδιενεργών αποβλότων και
ραδιορυπαςμϋνων αντικειμϋνων, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που υπόκεινται ςε
ςόψη,
γγ) εγκατϊςταςη δεξαμενών ςυλλογόσ εκκριμϊτων αςθενών.
2. την περύπτωςη πρακτικών των ςημεύων 1, 5 και 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι που
περιλαμβϊνουν λειτουργύα επιταχυντών ςε κλειςτούσ χώρουσ οι εγκαταςτϊςεισ διαθϋτουν
δύκτυο εξαεριςμού και απαγωγόσ του αϋρα ανεξϊρτητο από το δύκτυο του κτιρύου όπου
βρύςκεται η εγκατϊςταςη.
3. Ο οργανιςμόσ που εφαρμόζει τισ πρακτικϋσ των ςημεύων 6 και 9 του μϋρουσ Γ του
παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ διαςφαλύζει ότι:
α) ςτην περύπτωςη πρακτικών βιομηχανικόσ ραδιογραφύασ ςτισ οπούεσ γύνεται χρόςη
κινητών-φορητών ςυςκευών με ραδιενεργϋσ πηγϋσ, οι εγκαταςτϊςεισ διαθϋτουν κρύπτη
φύλαξησ πηγών η οπούα εύναι αυτοτελόσ καταςκευό ςε ξεχωριςτό χώρο εντόσ των
εγκαταςτϊςεων του οργανιςμού, διαθϋτει διακριτϋσ θϋςεισ φύλαξησ (διαμερύςματα) των
ςυςκευών ραδιογραφόςεων και εύναι επαρκώσ θωρακιςμϋνη, αςφαλόσ όςον αφορϊ τη
φυςικό προςταςύα και πυραςφαλόσ·
β) ςτην περύπτωςη πρακτικών με ραδιενεργϋσ πηγϋσ αυτϋσ πραγματοποιούνται ςε κτύρια
όπου δεν υπϊρχουν κατοικύεσ. Όταν χρηςιμοποιούνται ανοιχτϋσ πηγϋσ, οι χώροι ςτουσ
οπούουσ εφαρμόζονται οι εν λόγω πρακτικϋσ διαθϋτουν ανεξϊρτητο του υπόλοιπου κτιρύου,
αποχετευτικό δύκτυο, το οπούο φϋρει κατϊλληλη ςόμανςη και εύναι εύκολα προςβϊςιμο. Η
διαδρομό του δικτύου εύναι ορατό ό γνωςτό και ϋχει το μικρότερο δυνατό μόκοσ. Η
εφαρμογό των εν λόγω πρακτικών διενεργεύται ςε εγκαταςτϊςεισ που διαθϋτουν ςύνδεςη
με το κεντρικό αποχετευτικό ςύςτημα τησ πόλησ.
4. Η ΕΕΑΕ δύναται με απόφαςό τησ να τροποποιόςει τισ ωσ ϊνω απαιτόςεισ για νϋεσ
κατηγορύεσ ό εύδη πρακτικών ό, ςτην περύπτωςη των υφιςτϊμενων πρακτικών, εφόςον
προκύψουν νϋα επιςτημονικϊ δεδομϋνα ό όταν τούτο δικαιολογεύται από τισ επικρατούςεσ
ςυνθόκεσ.
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Άρθρο 27
Ειδικϋσ απαιτόςεισ προςωπικού
1. α) Ο οργανιςμόσ ορύζει επόπτη ακτινοπροςταςύασ για την επιτόρηςη ό την εκτϋλεςη
καθηκόντων ακτινοπροςταςύασ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 84 του ΠΔ..., η αποδοχό του
οπούου γύνεται από την ΕΕΑΕ κατϊ τη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών
αδειοδότηςησ, με βϊςη τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 30 και το Παρϊρτημα IV τησ παρούςασ. ε
περύπτωςη εφαρμογόσ πολλαπλών πρακτικών ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ δύναται να εύναι
εύτε το ύδιο πρόςωπο εύτε διαφορετικό βϊςει των κριτηρύων αποδοχόσ. ε κϊθε περύπτωςη ο
οργανιςμόσ εξαςφαλύζει τον απαιτούμενο ςυντονιςμό ώςτε να διαςφαλύζεται η
ακτινοπροςταςύα των εργαζομϋνων και των μελών του κοινού.
β) την περύπτωςη των μεταφορών (ςημεύα 11 και 12 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ
παρούςασ) ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ νοεύται και ωσ ο εκτελών τα καθόκοντα του
ςυμβούλου αςφϊλειασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ
Γ5/22039/2825 (Β΄ 2915/24.08.2017), όπωσ ιςχύει.
2. Οι απαιτόςεισ εκπαύδευςησ, πληροφόρηςησ και κατϊρτιςησ ςτο πεδύο τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ,
που προβλϋπονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 18 του ΠΔ... εξειδικεύονται ςε απόφαςη τησ ΕΕΑΕ
δυνϊμει τησ περύπτωςησ κβ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014, λαμβανομϋνων
υπόψη των ςχετικών Ευρωπαώκών ςυςτϊςεων όπωσ, ενδεικτικϊ των κατευθυντόριων
γραμμών τησ δημοςύευςησ Radiation Protection 175, 2014 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ και των
αναθεωρόςεων αυτόσ.
3. Ο οργανιςμόσ, κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 96 του ΠΔ..., αναφϋρει αμϋςωσ ςτην ΕΕΑΕ
οποιοδόποτε ςημαντικό περιςτατικό προκαλεύ ό ενδϋχεται να προκαλϋςει επαγγελματικό
ϋκθεςη ό ϋκθεςη του κοινού, πϋραν των λειτουργικών ορύων ό των ςυνθηκών λειτουργύασ που
προςδιορύζονται ςτισ απαιτόςεισ αδειοδότηςησ. χετικϊ με τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ, ο οργανιςμόσ
ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητύ για ακτινικϊ περιςτατικϊ και υποβϊλλει ςχετικό ϋκθεςη
διερεύνηςησ και ανϊλυςησ εντόσ τριϊντα (30) ημερολογιακών ημερών κατϊ τα προβλεπόμενα
ςτη ςχετικό απόφαςη τησ ΕΕΑΕ που εκδύδεται με βϊςη το ϊρθρο 96 του ΠΔ....
4. Για τη διενϋργεια πρακτικών βιομηχανικών ραδιογραφόςεων απαιτεύται ςυμμετοχό
ραδιογρϊφου.
5. την περύπτωςη των πρακτικών των ςημεύων 4 και 9 του μϋρουσ Γ του παραρτόματοσ Ι τησ
παρούςασ, όπου παρϊγονται ιατροφαρμακευτικϊ προώόντα, απαιτεύται η ςυμμετοχό
ραδιοχημικού με κατϊρτιςη ςε θϋματα παραγωγόσ τϋτοιων ραδιοώςοτόπων και ιχνηθετημϋνων
ενώςεων.
6. την περύπτωςη των ιατρικών εκθϋςεων ο οργανιςμόσ τεκμηριώνει την καταλληλότητα του
απαραύτητου προςωπικού ςτη διαδικαςύα υποβολόσ των δικαιολογητικών με βϊςη τισ
κατηγορύεσ ό τα εύδη πρακτικών που εφαρμόζει καθώσ και τον αναμενόμενο φόρτο εργαςύασ
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ςυςτϊςεισ του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ ό τησ
Ευρωπαώκόσ Κοινότητασ Ατομικόσ Ενϋργειασ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ, ΑΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Άρθρο 28
Εμπειρογνώμονεσ ακτινοπροςταςύασ
1. Για την αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ ορύζονται τα ακόλουθα
πεδύα αναγνώριςησ: α) πεδύο Α: για ιατρικό ϋκθεςη (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ϋκθεςησ μη
ιατρικόσ απεικόνιςησ)˙ β) πεδύο Β: εκτόσ τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ (ιδύωσ για ςκοπούσ
κτηνιατρικούσ, ερευνητικούσ, βιομηχανικούσ, εκπαιδευτικούσ, διαχεύριςησ ραδιενεργών
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υλικών και αποβλότων και φυςικών ραδιενεργών υλικών, ςυμπεριλαμβανομϋνου του
ραδονύου, και ϊλλουσ ςκοπούσ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριςη τησ παρ. 1 του παρόντοσ κατ’ ελϊχιςτο διαθϋτουν:
α) πτυχύο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό ιςότιμο και αντύςτοιχο τύτλο τησ
αλλοδαπόσ αναγνωριςμϋνο από το ΔΙΚΑΣΑ ό το ΔΟΑΣΑΠ·
β) αποδεικτικό μεταπτυχιακόσ τυπικόσ εκπαύδευςησ ςτο αντικεύμενο τησ
ακτινοπροςταςύασ·
γ) αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτην παροχό ςυμβουλών ακτινοπροςταςύασ ςτο πεδύο
αναγνώριςησ·
δ) ειδικϊ για αναγνώριςη ςτο πεδύο Α, ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ Υυςικών
Νοςοκομεύων -Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ, ςύμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ....
3. Η ιςχύσ τησ αναγνώριςησ των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ ςε ςυγκεκριμϋνο πεδύο
αναγνώριςησ ϋχει διϊρκεια επτϊ (7) ϋτη. Για την ανανϋωςη τησ αναγνώριςησ απαιτεύται
αποδεικτικό μη τυπικόσ εκπαύδευςησ ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ ςτο πεδύο αναγνώριςησ
ςτην οπούα ςυμμετεύχαν τα τελευταύα επτϊ ϋτη διϊρκειασ 60 ωρών.
4. Οι ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τουσ μηχανιςμούσ αναγνώριςησ των εμπειρογνωμόνων
ακτινοπροςταςύασ καθορύζονται ςτην κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ... απόφαςη τησ
ΕΕΑΕ.
Άρθρο 29
Εμπειρογνώμονεσ ιατρικόσ φυςικόσ
1. Για την αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ οι ενδιαφερόμενοι κατ’
ελϊχιςτο διαθϋτουν:
α) ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ Υυςικών Νοςοκομεύων – Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ·
β) αποδεικτικό μη τυπικόσ εκπαύδευςησ ςτισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ, αναγνωριςμϋνη από
εθνικούσ ό διεθνεύσ φορεύσ·
γ) αποδεδειγμϋνη τριετό εργαςιακό εμπειρύα Υυςικού Νοςοκομεύου - Ακτινοφυςικού
Ιατρικόσ.
2. Η ιςχύσ τησ αναγνώριςησ των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ ϋχει διϊρκεια επτϊ (7)
ϋτη. Για την ανανϋωςη τησ αναγνώριςησ απαιτεύται αποδεικτικό μη τυπικόσ εκπαύδευςησ ςε
θϋματα ιατρικών εκθϋςεων ςτην οπούα ςυμμετεύχαν τα τελευταύα επτϊ (7) ϋτη διϊρκειασ
εξόντα (60) ωρών.
3. Οι ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τουσ μηχανιςμούσ αναγνώριςησ των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ
φυςικόσ εξειδικεύονται ςτην κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ... απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.
Άρθρο 30
Επόπτεσ ακτινοπροςταςύασ
1. Σα κριτόρια αποδοχόσ των εποπτών ακτινοπροςταςύασ από την ΕΕΑΕ κατϊ τη διαδικαςύα
χορόγηςησ αποδεικτικού καταχώριςησ ό ϊδειασ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα ΙV τησ
παρούςασ απόφαςησ.
2. Οι ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τουσ μηχανιςμούσ αποδοχόσ του οριςμού των εποπτών
ακτινοπροςταςύασ εξειδικεύονται ςτην κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ... απόφαςη τησ
ΕΕΑΕ.
Άρθρο 31
Τπηρεςύεσ επαγγελματικόσ υγεύασ
1. Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των υπηρεςιών επαγγελματικόσ υγεύασ
αρμοδύων για την ιατρικό παρακολούθηςη εκτιθϋμενων εργαζομϋνων εύναι η απαςχόληςη κατ’
ελϊχιςτο ενόσ ιατρού με την ειδικότητα τησ ιατρικόσ τησ εργαςύασ, ςύμφωνα με την παρ. 1 του
ϊρθρου 79 του ΠΔ..., ο οπούοσ διαθϋτει αποδεικτικό μη τυπικόσ εκπαύδευςησ ςε θϋματα
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ιατρικόσ παρακολούθηςησ εκτιθϋμενων εργαζομϋνων διϊρκειασ τριϊντα (30) ωρών,
αναγνωριςμϋνη από εθνικούσ ό διεθνεύσ φορεύσ.
2. Η ιςχύσ τησ αναγνώριςησ των ωσ ϊνω υπηρεςιών επαγγελματικόσ υγεύασ ϋχει διϊρκεια επτϊ
(7) ϋτη. Για την ανανϋωςη τησ αναγνώριςησ απαιτεύται αποδεικτικό μη τυπικόσ εκπαύδευςησ
ςε θϋματα ιατρικόσ παρακολούθηςησ εκτιθϋμενων εργαζομϋνων ςτην οπούα ςυμμετεύχαν τα
τελευταύα επτϊ ϋτη διϊρκειασ 60 ωρών.
3. Οι ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τουσ μηχανιςμούσ αναγνώριςησ των υπηρεςιών επαγγελματικόσ
υγεύασ εξειδικεύονται ςτην κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ... απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.
Άρθρο 32
Τπηρεςύεσ ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ
1. Απαραύτητη προώπόθεςη για την εξουςιοδότηςη υπηρεςιών ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ
αρμοδύων για τη βαθμονόμηςη, ανϊγνωςη ό ερμηνεύα των ενδεύξεων ςυςκευών ατομικόσ
παρακολούθηςησ, ό για τη μϋτρηςη τησ ενεργότητασ ςτο ανθρώπινο ςώμα ό ςε βιολογικϊ
δεύγματα, ό για τον υπολογιςμό των δόςεων εύναι η απαςχόληςη τουλϊχιςτον ενόσ
εργαζομϋνου ο οπούοσ διαθϋτει:
α) πτυχύο ΑΕΙ ςχολών θετικών επιςτημών ό δύπλωμα Πολυτεχνικών χολών τησ ημεδαπόσ
ό ιςότιμο και αντύςτοιχο τύτλο τησ αλλοδαπόσ αναγνωριςμϋνο από το ΔΙΚΑΣΑ ό το
ΔΟΑΣΑΠ και
β) αποδεικτικό μεταπτυχιακό τυπικό εκπαύδευςη, η οπούα καλύπτει γνωςτικϊ αντικεύμενα
ςχετικϊ με τη δοςιμετρύα ιοντιζουςών ακτινοβολιών, αρχϋσ ανύχνευςησ και μϋτρηςησ των
ιοντιζουςών ακτινοβολιών, βιολογικϋσ επιδρϊςεισ των ιοντιζουςών ακτινοβολιών και αρχϋσ
ακτινοπροςταςύασ επαγγελματικϊ εκτιθϋμενων.
2. Σο λοιπό προςωπικό του φορϋα διαθϋτει εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςτα αντικεύμενα τησ
περύπτωςησ β τησ παρ. 1 του παρόντοσ ϊρθρου, ςε τεχνικϊ θϋματα των εφαρμοζόμενων
μεθόδων και ςε θϋματα αξιολόγηςησ και διαχεύριςησ των αποτελεςμϊτων τησ δοςιμϋτρηςησ. Η
εκπαύδευςη και κατϊρτιςό του δύναται να διεξαχθεύ εντόσ του φορϋα ό από εξωτερικούσ
φορεύσ.
3. Η ιςχύσ τησ εξουςιοδότηςησ των ωσ ϊνω υπηρεςιών ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ ϋχει διϊρκεια
πϋντε (5) ϋτη. Για την ανανϋωςη τησ εξουςιοδότηςησ απαιτεύται αποδεικτικό μη τυπικόσ
εκπαύδευςησ ςε θϋματα ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ εκτιθϋμενων εργαζομϋνων ςτην οπούα
ςυμμετεύχε τουλϊχιςτον ϋνασ εργαζόμενοσ του φορϋα τα τελευταύα πϋντε (5) ϋτη διϊρκειασ 60
ωρών.
4. Οι ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τουσ μηχανιςμούσ εξουςιοδότηςησ των υπηρεςιών ατομικόσ
δοςιμϋτρηςησ εξειδικεύονται ςτην κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ... απόφαςη τησ
ΕΕΑΕ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ: ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρθρο 33
Παραρτόματα
Επιςυνϊπτονται και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ τα ςυνημμϋνα
Παραρτόματα Ι ϋωσ IV.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε κανονιςτικό ϋλεγχο
Μϋροσ Α
1
2

3

4

5

6

Πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε γνωςτοπούηςη
Εργαςύα ςε χώρουσ με ςυγκϋντρωςη ραδονύου υψηλότερη του εθνικού
επιπϋδου αναφορϊσ παρϊ τα ληφθϋντα μϋτρα αποκατϊςταςησ.
Καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ που προκαλούν ανηςυχύα από ϊποψη
ακτινοπροςταςύασ και για τισ οπούεσ μπορεύ να αποδοθεύ νομικό ευθύνη κατϊ
την παρ. 3 του ϊρθρου 100 του ΠΔ....
Πρακτικό που εμπύπτει ςτισ διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 25 του ΠΔ..., ότοι:
πρακτικό που περιλαμβϊνει φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ η οπούα, παρϊ τα
κριτόρια εξαύρεςησ από την υποχρϋωςη γνωςτοπούηςησ, δύναται να προκαλϋςει
την παρουςύα φυςικών ραδιονουκλιδύων ςτο νερό, τα οπούα ενδεχομϋνωσ να
επηρεϊςουν την ποιότητα των παροχών πόςιμου νερού ό να επηρεϊςουν ϊλλεσ
οδούσ ϋκθεςησ, ϋτςι ώςτε η πρακτικό αυτό να μην μπορεύ να αγνοηθεύ από
ϊποψη ακτινοπροςταςύασ.
Πρακτικό που περιλαμβϊνει φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ οι ςυγκεντρώςεισ
ενεργότητασ των οπούων υπερβαύνουν τισ τιμϋσ που καθορύζονται ςτον πύνακα
Α μϋροσ 2 του τμόματοσ Δ του παραρτόματοσ VII του ΠΔ... και δεν ανόκει ςτισ
πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε καταχώριςη ςύμφωνα με το ςημεύο 5 του μϋρουσ
Β του παρόντοσ παραρτόματοσ.
α) Η ανακύκλωςη υπολειμμϊτων από τισ βιομηχανύεσ επεξεργαςύασ φυςικών
ραδιενεργών υλικών ςε οικοδομικϊ υλικϊ, ό β) η τελικό διϊθεςη, ανακύκλωςη ό
επαναχρηςιμοπούηςη φυςικών ραδιενεργών υλικών που προκύπτουν από μια
δραςτηριότητα εμπύπτουςασ ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 23 του ΠΔ....
Μεταφορϊ α) ραδιενεργού υλικού με εξαιρούμενα κόλα με UN2908, UN2909,
UN2910, UN2911, UN3507 β) ραδιενεργού υλικού χαμηλόσ ειδικόσ ενεργότητασ
(LSA) με UN2912, UN3321, UN3322 γ) ραδιενεργού υλικού επιφανειακϊ
ρυπαςμϋνου αντικειμϋνου (SCO) με UN2913*.
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Μϋροσ Β

Πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε καταχώριςη

1

Λειτουργύα ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολύασ για ςκοπούσ
οδοντιατρικών εφαρμογών (εξαιρουμϋνων εφαρμογών αξονικόσ τομογραφύασ),
μϋτρηςησ οςτικόσ μϊζασ, μαςτογραφύασ (εξαιρουμϋνων εφαρμογών
τομοςύνθεςησ και βιοψύασ) και ακτινογραφύασ.

2

Λειτουργύα ανοιχτών ραδιενεργών πηγών ϋωσ 37 MBq (ετόςια κατανϊλωςη)
για in vitro ιατρικϋσ εφαρμογϋσ.

3

Λειτουργύα μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολύασ που λειτουργούν
ςε διαφορϊ δυναμικού κατώτερη ό ύςη των 500 kV.

4

Λειτουργύα κλειςτών πηγών κατηγορύασ 5**** και ανοιχτών ραδιενεργών πηγών
ϋωσ 37 ΜΒq (ετόςια κατανϊλωςη) για λόγουσ πλην τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ.

5
6
7

ημεύωςη:

Πρακτικό που περιλαμβϊνει φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ οι ςυγκεντρώςεισ
ενεργότητασ των οπούων υπερβαύνουν κατϊ N** φορϋσ τισ τιμϋσ που
καθορύζονται ςτον πύνακα Α μϋροσ 2 του τμόματοσ Δ του παραρτόματοσ VII του
ΠΔ....
Απαςχόληςη εξωτερικών εργαζομϋνων.
Μεμονωμϋνη μεταφορϊ α) ραδιενεργού υλικού με κόλα Σύπου Α με UN2915,
UN3327, UN3332, UN3333 β) ραδιενεργού υλικού χαμηλόσ ειδικόσ ενεργότητασ
(LSA) με UN3324, UN3325 γ) ραδιενεργού υλικού επιφανειακϊ ρυπαςμϋνου
αντικειμϋνου (SCO) με UN3326*.
Σο ςημεύο 6 δεν αποτελεύ πρακτικό υπό την ϋννοια του ΠΔ... αλλϊ υπόκειται
ςτο κανονιςτικό πλαύςιο τησ καταχώριςησ

21

Μϋροσ Γ
1

2
3
4

Πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε αδειοδότηςη
Λειτουργύα ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολύασ πϋραν των
πρακτικών του ςημεύου 1 του μϋρουσ Β του παρόντοσ παραρτόματοσ ό
ιατρικών ακτινικών επιταχυντών.
Λειτουργύα ραδιενεργών πηγών για ιατρικό ϋκθεςη και in vitro ιατρικϋσ
εφαρμογϋσ πϋραν των πρακτικών του ςημεύου 2 του μϋρουσ Β του παρόντοσ
παραρτόματοσ.
Εκούςια χορόγηςη ραδιενεργών ουςιών ςε ανθρώπουσ και ζώα και οι
ςυναφεύσ διαδικαςύεσ προσ τον ςκοπό ιατρικόσ ό κτηνιατρικόσ διϊγνωςησ,
θεραπεύασ ό ϋρευνασ.
Εκούςια προςθόκη ό γϋνεςη ραδιενεργών ουςιών ςτην παραγωγό ό
παραςκευό ιατροφαρμακευτικών προώόντων*** ό ϊλλων προώόντων.

5

Λειτουργύα μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολύασ που λειτουργούν
ςε διαφορϊ δυναμικού μεγαλύτερη των 500 kV ό μη ιατρικών ακτινικών
επιταχυντών με ενϋργειεσ ςωματιδύων μικρότερεσ ό ύςεσ των 10 MeV.

6

Λειτουργύα ραδιενεργών πηγών (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχϊςιμου
υλικού) για λόγουσ πλην τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ, εκτόσ των πρακτικών του
ςημεύου 9 του παρόντοσ μϋρουσ και του ςημεύου 4 του μϋρουσ Β του
παρόντοσ παραρτόματοσ.

7
8

Εκούςια προςθόκη ραδιενεργών ουςιών ςτην παραγωγό ό παραςκευό
καταναλωτικών προώόντων.
Ειςαγωγό των προώόντων του ςημεύου 4. Για τουσ ςκοπούσ του παρόντοσ
ςημεύου ωσ προώόντα νοούνται και οι ραδιενεργϋσ πηγϋσ.

9

Λειτουργύα για ςκοπούσ βιομηχανικούσ, ερευνητικούσ και ϊλλουσ μη
ιατρικούσ ςκοπούσ: α) επιταχυντών με ενϋργειεσ ςωματιδύων μεγαλύτερεσ
των 10 MeV, β) κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ κατηγορύασ 1****.

10

Αποξόλωςη εγκαταςτϊςεων του ςημεύου 9 του παρόντοσ μϋρουσ.

11

υςτηματικό μεταφορϊ των ραδιενεργών υλικών του ςημεύου 7 του μϋρουσ Β
του παρόντοσ παραρτόματοσ
Μεμονωμϋνη μεταφορϊ α) κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ ό
ραδιενεργών ό ςχϊςιμων υλικών ιςχυρών ςυνεπειών με UN2916, UN3328,
UN2917, UN3329, UN3323, UN3330, β) ραδιενεργών υλικών υπό ειδικό
διακανονιςμό με UN2919, UN3331 γ) εξαφθοριούχου ουρανύου με UN2977,
UN2978, UN 3507*

12

*ύμφωνα

με την κοινό υπουργικό απόφαςη Γ5/22039/2825 (Β΄ 2915/24.08.2017), όπωσ
ιςχύει.
** Ο παρϊγοντασ Ν ορύζεται ύςοσ με 10 και δύναται να αλλϊξει με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ εφόςον
προκύψουν νϋα επιςτημονικϊ δεδομϋνα ό τούτο δικαιολογεύται από τισ επικρατούςεσ
ςυνθόκεσ.
***Ιατροφαρμακευτικϊ προώόντα νοούνται όλα τα ςκευϊςματα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ραδιοφαρμακευτικών προώόντων, που περιϋχουν ό ϋχουν ςχεδιαςτεύ ώςτε τελικώσ να
περιϋχουν, ραδιονουκλύδια των οπούων η ακτινοβολύα χρηςιμοποιεύται για διαγνωςτικούσ ό
θεραπευτικούσ ςκοπούσ ό ςκοπούσ ϋρευνασ.
****Όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 86 του ΠΔ... (βϊςει τησ δημοςύευςησ Safety Guide No. RS-G-1.9
Categorization of Radioactive Sources του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ ό
επικαιροποιόςεών τησ).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: τοιχεύα αποδεικτικού καταχώριςησ
Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ ςτοιχεύων που περιλαμβϊνει το αποδεικτικό καταχώριςησ ανϊλογα με
τισ εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ:
1. τοιχεύα ταυτότητασ του οργανιςμού
2. Κατϊλογοσ πρακτικών
3. Κατϊλογοσ πηγών ακτινοβολύασ
4. Ημερομηνύα λόξησ αποδεικτικού
5. Αναφορϊ του κανονιςτικού πλαιςύου
6. Για τα ςημεύα 1-4 του μϋρουσ Β του Παραρτόματοσ Ι, αναφορϊ επύ των ςτοιχεύων που
υποβϊλλονται κατϊ την καταχώριςη κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 3 του ϊρθρου 90 του ν.
4310/2014.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: τοιχεύα ϊδειασ
Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ ςτοιχεύων που περιλαμβϊνει η ϊδεια των ςημεύων 1-9 του μϋρουσ Γ
του παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ ανϊλογα με τισ εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ:
1. τοιχεύα ταυτότητασ του οργανιςμού
2. Κατϊλογοσ πρακτικών (ομαδοποιημϋνεσ, κατϊ περύπτωςη, ανϊ οργανικό μονϊδα του
οργανιςμού)
3. Κατϊλογοσ πηγών ακτινοβολύασ και εξοπλιςμού
4. Ημερομηνύα λόξησ ϊδειασ
5. Αναφορϊ του κανονιςτικού πλαιςύου
6. Όροι, δυνϊμει του ϊρθρου 29 του ΠΔ..., ςχετικϊ με:
α) τα λειτουργικϊ όρια, τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ και την ϋκλυςη ραδιενεργών λυμϊτων,
εϊν εφαρμόζεται·
β) τη βελτιςτοπούηςη
αα) των επαγγελματικών εκθϋςεων,
ββ) των εκθϋςεων του κοινού,
γγ) των ιατρικών εκθϋςεων, βϊςει των διατϊξεων του ϊρθρου 56 του ΠΔ..., ςτισ
περιπτώςεισ που εφαρμόζονται πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν τϋτοιεσ εκθϋςεισ.
7. Αναφορϊ επύ των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται κατϊ την αδειοδότηςη κατϊ την ϋννοια τησ
παρ. 3 του ϊρθρου 90 του ν. 4310/2014, και ιδύωσ των ακόλουθων ςτοιχεύων:
α) επιβεβαύωςη των μελετών θωρακύςεων, ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώςεων
και διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων·
β) ύπαρξη των απαραύτητων μϋτρων αςφϊλειασ και διατϊξεων προειδοπούηςησ·
γ) διαδικαςύεσ επιλογόσ και ςυντόρηςησ του απαιτούμενου εξοπλιςμού για την εκτϋλεςη
μετρόςεων ακτινοπροςταςύασ και τεχνικών ελϋγχων, και ιδύωσ ςτην περύπτωςη των
ιατρικών εκθϋςεων, τη ςυμφωνύα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 60 του ΠΔ...·
δ) εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και κατϊρτιςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων·
ε) ύπαρξη διαδικαςιών ϋκτακτησ ανϊγκησ·
ςτ) τόρηςη αρχεύων.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
Κριτόρια για την αποδοχό των εποπτών ακτινοπροςταςύασ
Μη τυπικό εκπαύδευςη
Επόπτησ Ακτινοπροςταςύασ

1

2

3

Συπικό εκπαύδευςη/ϊδεια ϊςκηςησ
επαγγϋλματοσ

Για πρακτικϋσ που
περιλαμβϊνουν ιατρικό ϋκθεςη
και οι οπούεσ απαιτούν ϋγκριςη
μϋςω καταχώριςησ

Ιατρόσ ό οδοντύατροσ εξουςιοδοτημϋνοσ
να αναλαμβϊνει την κλινικό ευθύνη των
ατομικών ιατρικών εκθϋςεων ςε
ακτινοβολύεσ*

Για πρακτικϋσ που
περιλαμβϊνουν ιατρικό
ϋκθεςη και οι οπούεσ απαιτούν
ϋγκριςη μϋςω αδειοδότηςησ

Υυςικόσ Νοςοκομεύου – Ακτινοφυςικόσ
Ιατρικόσ, κϊτοχοσ τησ ςχετικόσ ϊδειασ
ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ

Για πρακτικϋσ για τισ οπούεσ
απαιτεύται ϋγκριςη μϋςω
καταχώριςησ και που δεν
περιλαμβϊνουν ιατρικό
ϋκθεςη και ιδύωσ για ςκοπούσ
κτηνιατρικούσ, ερευνητικούσ,
βιομηχανικούσ,
εκπαιδευτικούσ, αςφϊλειασ,
διαχεύριςησ ραδιενεργών
υλικών και αποβλότων και
φυςικών ραδιενεργών υλικών

Αρχικό επαγγελματικό
κατϊρτιςη

4 μηνών ςτο ςυγκεκριμϋνο
πεδύο εποπτεύασ των
ιοντιζουςών ακτινοβολιών

υνεχιζόμενη
επαγγελματικό κατϊρτιςη

40 ωρών ςτο αντικεύμενο
τησ ακτινοπροςταςύασ
υχνότητα: 7 ϋτη

60 ωρών ςτο αντικεύμενο
τησ ακτινοπροςταςύασ
υχνότητα: 5 ϋτη

3 μηνών ςτο ςυγκεκριμϋνο
πεδύο εποπτεύασ των
ιοντιζουςών ακτινοβολιών
υπό την επύβλεψη επόπτη
ακτινοπροςταςύασ ό
εμπειρογνώμονα
ακτινοπροςταςύασ ςτη
ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό
των ιοντιζουςών
ακτινοβολιών**

Σύτλοσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ
ημεδαπόσ ό ιςότιμοσ και αντύςτοιχοσ
τύτλοσ τησ αλλοδαπόσ αναγνωριςμϋνο
από το ΔΙΚΑΣΑ ό το ΔΟΑΣΑΠ, ο οπούοσ
να ςχετύζεται με τισ εφαρμοζόμενεσ
πρακτικϋσ
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40 ωρών ςτο αντικεύμενο
τησ ακτινοπροςταςύασ
υχνότητα: 7 ϋτη

(ςυμπεριλαμβανομϋνου του
ραδονύου), μεταφορών και
ϊλλουσ ςκοπούσ
4

Για πρακτικϋσ για τισ οπούεσ
6 μηνών ςτο ςυγκεκριμϋνο
60 ωρών ςτο αντικεύμενο
απαιτεύται ϋγκριςη μϋςω
πεδύο εποπτεύασ των
τησ ακτινοπροςταςύασ
Σύτλοσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ
αδειοδότηςησ και που δεν
ιοντιζουςών ακτινοβολιών
ημεδαπόσ ό ιςότιμοσ και αντύςτοιχοσ
υχνότητα: 5 ϋτη
περιλαμβϊνουν ιατρικό
υπό την επύβλεψη επόπτη
τύτλοσ τησ αλλοδαπόσ αναγνωριςμϋνο
ϋκθεςη και ιδύωσ για ςκοπούσ
ακτινοπροςταςύασ ό
από το ΔΙΚΑΣΑ ό το ΔΟΑΣΑΠ ο οπούοσ
κτηνιατρικούσ, ερευνητικούσ,
εμπειρογνώμονα
να ςχετύζεται με τισ εφαρμοζόμενεσ
βιομηχανικούσ,
ακτινοπροςταςύασ ςτη
πρακτικϋσ
εκπαιδευτικούσ, αςφϊλειασ,
ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό
διαχεύριςησ ραδιενεργών
των ιοντιζουςών
υλικών και αποβλότων και
ακτινοβολιών**
φυςικών ραδιενεργών υλικών
(ςυμπεριλαμβανομϋνου του
ραδονύου), μεταφορών και
ϊλλουσ ςκοπούσ
* ε περιπτώςεισ απουςύασ του επόπτη και ανϊλογα με τη φύςη τησ πρακτικόσ κϊποια από καθόκοντα που περιγρϊφονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 84 του ΠΔ...
δύναται να ανατεθούν ςε τεχνολόγουσ που ςυμμετϋχουν ςε ιατρικϋσ ακτινικϋσ διαδικαςύεσ, οι οπούοι διαθϋτουν τύτλο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό
ιςότιμο και αντύςτοιχο τύτλο τησ αλλοδαπόσ αναγνωριςμϋνο από το ΔΙΚΑΣΑ ό το ΔΟΑΣΑΠ ςχετιζόμενο με τισ εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ.
**Μόνο για βιομηχανικϋσ εφαρμογϋσ και εφαρμογϋσ διαχεύριςησ ραδιενεργών υλικών και αποβλότων και φυςικών ραδιενεργών υλικών (ςυμπεριλαμβανομϋνου του
ραδονύου)
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Άρθρο 34
Μεταβατικϋσ διατϊξεισ
1. Προκειμϋνου να διαςφαλύςουν τη ςυμμόρφωςη με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ οι
ϋχοντεσ την ευθύνη των βιομηχανικών τομϋων και εφαρμογών του ϊρθρου 23 του ΠΔ...:
α) χαρακτηρύζουν τα πϊςησ φύςησ υλικϊ που τουσ αφορούν, τα οπούα (υλικϊ) ενδϋχεται να
περιϋχουν φυςικϊ ραδιονουκλύδια ςε αυξημϋνη ςυγκϋντρωςη, με ςκοπό να προςδιορύςουν
τισ ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ των περιεχομϋνων φυςικών ραδιονουκλιδύων˙
β) εξετϊζουν εϊν οι εφαρμοζόμενεσ πρακτικϋσ δύναται να προκαλϋςουν την παρουςύα
φυςικών ραδιονουκλιδύων ςτο νερό˙
γ) ενημερώνουν την ΕΕΑΕ εϊν ςυμμετϋχουν ςε δραςτηριότητεσ ανακύκλωςησ
υπολειμμϊτων φυςικών ραδιενεργών υλικών που τουσ αφορούν ςε οικοδομικϊ υλικϊ, ό
τελικόσ διϊθεςησ, ανακύκλωςησ ό επαναχρηςιμοπούηςησ φυςικών ραδιενεργών υλικών που
τουσ αφορούν.
2. Οι κατϊ την παρ. 1 απαιτούμενεσ ραδιολογικϋσ αναλύςεισ διενεργούνται από διαθϋτοντεσ
πιςτοπούηςη ό αναγνώριςη από την ΕΕΑΕ να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν.
3. Με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του παρόντοσ ϊρθρου, για τισ ειδικϋσ ϊδειεσ λειτουργύασ και τισ
ϊδειεσ κατοχόσ και χρόςησ που εύναι ςε ιςχύ την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ παρούςασ και
ϋχουν εκδοθεύ δυνϊμει του προηγούμενου κανονιςτικού πλαιςύου ακτινοπροςταςύασ, ιςχύουν
μεταβατικϊ, μϋχρι την ημερομηνύα λόξησ των προαναφερόμενων αδειών τα κϊτωθι:
α) εξακολουθούν να ιςχύουν, νοούμενεσ εφεξόσ ωσ εγκρύςεισ διενϋργειασ πρακτικών,
χορηγούμενεσ ςτον οργανιςμό ςύμφωνα με τουσ νϋουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ˙
β) νοούνται ωσ περιλαμβϊνουςεσ τισ πρακτικϋσ που αντιςτοιχούν ςτισ πηγϋσ ακτινοβολύασ
και τον εξοπλιςμό που μνημονεύεται ςε αυτϋσ˙
γ) εκτελών χρϋη επόπτη ακτινοπροςταςύασ εύναι, κατϊ περύπτωςη, ο αναφερόμενοσ ςτην
τρϋχουςα ϊδεια υπεύθυνοσ ακτινοπροςταςύασ ό υπεύθυνοσ εργαςτηρύου ό υπεύθυνοσ
αςφϊλειασ˙
δ) ωσ ςημεύο επαφόσ νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του οργανιςμού, ο οπούοσ δύναται να
ορύςει, με ϋγγραφο προσ την ΕΕΑΕ, ςημεύο επαφόσ όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 2 του
ϊρθρου 4˙
ε) για την ανανϋωςη ό τροποπούηςη των ωσ ϊνω αδειών ακολουθούνται οι διαδικαςύεσ
ϋγκριςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ.
4. Οι γενικϋσ ϊδειεσ μεταφορϊσ, οι ϊδειεσ λειτουργύασ ειδικών εγκαταςτϊςεων βιομηχανικόσ
κλύμακασ, καθώσ και οι ϊδειεσ απαςχόληςησ εξωτερικών εργαζομϋνων ςε ιςχύ την ημερομηνύα
δημοςύευςησ τησ παρούςασ επανεκδύδονται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ και
διατηρώντασ την αρχικό ημερομηνύα λόξησ ιςχύοσ.
5. Για πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν ιατρικό ϋκθεςη, κϊτοχοι ϊδειασ Υυςικού Νοςοκομεύου –
Ακτινοφυςικού Ιατρικόσ δύνανται να ενεργούν ωσ εμπειρογνώμονεσ ακτινοπροςταςύασ ό
εμπειρογνώμονεσ ιατρικόσ φυςικόσ μεταβατικϊ ϋωσ την 31η Δεκεμβρύου 2020, μϋχρι να
λειτουργόςει ο κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 του ΠΔ… μηχανιςμόσ αναγνώριςησ υπηρεςιών
και εμπειρογνωμόνων.
6. Για πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν ιατρικό ϋκθεςη, ορύζεται μεταβατικό περύοδοσ
προςαρμογόσ ςτισ απαιτόςεισ εκπαύδευςησ, πληροφόρηςησ και κατϊρτιςησ ςτην
ακτινοπροςταςύα τησ παρ. 2 του ϊρθρου 15 και τησ παρ. 2 του ϊρθρου 27, μϋχρι την 31η
Δεκεμβρύου 2021. το διϊςτημα αυτό η εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και κατϊρτιςό των
ςυμμετεχόντων ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών, όπωσ απαιτεύται
ςύμφωνα με το ϊρθρο 18 του ΠΔ…, διεξϊγεται εντόσ του οργανιςμού από κϊτοχο ϊδειασ
Υυςικού Νοςοκομεύου – Ακτινοφυςικού Ιατρικόσ, κατϊ προτύμηςη διαθϋτοντα ςχετικό

26

εμπειρύα και προώπηρεςύα ςτον οικεύο οργανιςμό, βϊςει εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ που
καταρτύζεται με κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕΑΕ.
7. Για την ειςαγωγό ιατροφαρμακευτικών προώόντων ορύζεται μεταβατικό περύοδοσ
προςαρμογόσ ςτισ διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου 2019.
Άρθρο 35
Καταργούμενεσ διατϊξεισ
1. Με την παρούςα καταργούνται όλεσ οι διατϊξεισ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ
1014(ΥΟΡ)94 (Β΄ 216/6.3.2001) με την οπούα ενςωματώθηκαν οι Οδηγύεσ 96/29/Ευρατόμ
(ΕΕ L 159/29.6.1996) και 97/43/Ευρατόμ (ΕΕ L 180/9.7.1997) ςτην ελληνικό νομοθεςύα, οι
υπουργικϋσ αποφϊςεισ Α2ςτ/οικ4430/2.9.1985 (Β΄ 576/24.09.1985) και ΔΤΓ2/οικ 67752 (Β΄
909/7.06.2007) και οι αποφϊςεισ τησ ΕΕΑΕ 2.2/228/06.02.2015, 2.1/228/06.02.2015,
4.1/229/03.04.2015 και 4.2/229/03.04.2015 (Β΄ 947/26.05.2015).
2. Με την παρούςα καταργεύται κϊθε ϊλλη γενικό ό ειδικό διϊταξη που αντύκειται ςτισ
διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ ό ρυθμύζει διαφορετικϊ θϋματα που διϋπονται από την
παρούςα.

Άρθρο 36
Έναρξη ιςχύοσ
Οι διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ ιςχύουν από τη δημοςύευςό τησ ςτην Εφημερύδα τησ
Κυβερνόςεωσ.
Η απόφαςη αυτό να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΑΚΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ
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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ

ΦΡΗΣΟ ΠΙΡΣΖΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΩΣΑΚΗ

ΩΚΡΑΣΗ ΥΑΜΕΛΛΟ
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