
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45872  
  Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρε-

σιών και εμπειρογνωμόνων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 
του ν. 3427/2005 (Α' 312), και τη διάταξη του άρθρου 50 
του ν. 4342/2015 (Α' 143), με την οποία ως χρονικό όριο 
χρήσης της εξουσιοδότησης-πλαισίου του άρθρου 4 του 
ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται 
η 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 του ν. 4310/2014 
(Α' 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 42 
και της περίπτωσης ιστ της παρ. 4 του άρθρου 43.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

4. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 88/2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 132/2017 (Α' 160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 121/2017 (A' 148) «Οργανισμός Υπουργείου 
Υγείας», όπως ισχύει.

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

12. Τις διατάξεις της Υ2/22-09-2015 (Β' 2076/ 22.09.2015) 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Τις διατάξεις της Υ8/25-09-2015 απόφασης 
(Β' 2109/29.09.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Κωνσταντίνο Φωτάκη».

14. Τις διατάξεις της Υ198 απόφασης (Β' 3722/ 
17.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21-09-2018 
απόφαση (Β' 4201/25.09.2018).

15. Τις διατάξεις της Υ59 απόφασης (Β'3818/5.9.2018) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».

16. Τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σύμφωνα με την απόφαση της 
30.11.2018 (συν. 257η) του Διοικητικού της Συμβουλίου.

17. Την με ΑΠ Φ15/οικ.7184/110/22-01-2018 εγκύκλιο 
για την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων πα-
ραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων (ΩΩΘ9465ΧΙ8-8ΕΦ).

18. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την Φ.1/Γ/ 
24ΝΠ/27013/Β1/20.2.2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν προκαλείται από τις 
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διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, δεδομένου ότι αφορά επεξηγηματική, εφαρμοστι-
κή νομοθεσία του π.δ. 101/2018 (Α'194), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση: α) εξειδικεύονται οι 
διαδικασίες για τη γνωστοποίηση και έγκριση, βάσει 
της κλιμακούμενης προσέγγισης, πρακτικών οι οποίες 
υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς 
της ακτινοπροστασίας, καθώς και οι απαραίτητες πλη-
ροφορίες και τα δικαιολογητικά που παρέχονται κατά 
τη γνωστοποίηση και την έγκριση, β) εξειδικεύονται οι 
πρακτικές για τις οποίες απαιτείται καταχώριση ή αδειοδό-
τηση σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 27 του π.δ. 101/2018 (Α' 194), γ) καθορίζο-
νται και άλλα είδη πρακτικών για τα οποία απαιτείται 
καταχώριση ή αδειοδότηση βάσει των εξουσιοδοτικών 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 101/2018 
και δ) καθορίζονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις υποχρε-
ώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν: 
(αα) την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστα-
σίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και των υπη-
ρεσιών επαγγελματικής υγείας (ββ) την εξουσιοδότηση 
υπηρεσιών δοσιμετρίας και (γγ) την αποδοχή του ορι-
σμού των εποπτών ακτινοπροστασίας, κατ' εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 14 του π.δ. 101/2018 και της 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α' 258).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλες 
οι αιτιολογημένες πρακτικές, οι πρακτικές που περιλαμ-
βάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά προσδιορισθείσες 
κατά το άρθρο 23 του π.δ. 101/2018 και η μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών. Οι ως άνω πρακτικές υπόκεινται 
σε κανονιστικό έλεγχο μέσω γνωστοποίησης, έγκρισης 
(καταχώρισης ή αδειοδότησης) και κατάλληλης συ-
χνότητας επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις δύναται να 
πραγματοποιούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή για 
τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς 
Ακτινοπροστασίας και της τήρησης των όρων χορήγη-
σης των διοικητικών πράξεων της έγκρισης ή γνωστο-
ποίησης πρακτικών.

2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την αδειοδότηση 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και την αδειο-
δότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως ρυθ-
μίζονται στα π.δ. 60/2012 (Α' 111), π.δ. 122/2013 (Α' 
117), π.δ. 91/2017 (Α' 130), στις υπουργικές αποφάσεις 
Π/112/305/2012 (Β' 2877/26.10.2012) και 91175/2017 
(Β' 1991/31.05.2017) και εν γένει στις κανονιστικές πρά-
ξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των προαναφε-
ρόμενων προεδρικών διαταγμάτων.

3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα απαραίτη-

τα δικαιολογητικά για την έκδοση των πάσης φύσεως 
διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση. Η ΕΕΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της χώρο 
υποδειγματικά έντυπα αιτήσεων και αναλυτικές πλη-
ροφορίες για την τηρούμενη διαδικασία έκδοσης των 
διοικητικών πράξεων της παρούσας απόφασης.

4. Οι οργανισμοί δηλώνουν στην ΕΕΑΕ συγκεκριμένο 
μέλος του προσωπικού τους ως σύνδεσμο επικοινωνίας 
με την ΕΕΑΕ (εφεξής, σημείο επαφής). Η επικοινωνία, 
ενδεικτικά, αφορά ερωτήματα/διευκρινίσεις σχετικά με 
τις διαδικασίες έγκρισης, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, 
την ενημέρωση για αποκλίσεις και εν γένει προβλήματα 
και την αποστολή αναφορών.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ορισμοί του άρθρου 4 του π.δ. 101/2018, καθώς και οι 
ορισμοί της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελ-
ματικής κατάρτισης του ν. 3879/2010 (Α' 163).

Άρθρο 4 
Κλιμακούμενη προσέγγιση στον κανονιστικό 
έλεγχο των πρακτικών

1. Οι πρακτικές που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο 
για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας, όπως περιγρά-
φονται στις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 του 
π.δ. 101/2018, καθώς και στο άρθρο 5 της παρούσας, 
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 101/2018, 
εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφα-
σης. Στο μέρος Α του Παραρτήματος Ι παρατίθενται οι 
πρακτικές για τις οποίες απαιτείται μόνο γνωστοποίηση 
και στα μέρη Β και Γ οι πρακτικές που υπόκεινται σε κα-
ταχώριση και αδειοδότηση αντίστοιχα.

2. Η μεταφορά ραδιενεργών υλικών κλάσης 7, όπως 
ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825 
(Β' 2915/24.08.2017), όπως ισχύει, υπόκειται για τους 
σκοπούς της προστασίας από τους κινδύνους που προ-
κύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στον κανονι-
στικό έλεγχο του άρθρου 24 του π.δ. 101/2018. Η κατά 
την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση αρμό-
δια αρχή για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου 
είναι η ΕΕΑΕ.

3. Κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 η ΕΕΑΕ 
αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο ενδεικτικό κατά-
λογο με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές (νοουμένων ως 
συμπεριλαμβανομένων και των παρομοίων πρακτικών), 
σε αντιστοιχία με το Παράρτημα Ι της παρούσας, με σκο-
πό τη διευκόλυνση στην υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, τον οποίο διατηρεί επικαιροποιημένο.

4. Ο κανονιστικός έλεγχος για τους σκοπούς της ακτι-
νοπροστασίας, τον οποίο ασκεί η ΕΕΑΕ, δεν αφορά 
ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των ιατρικών 
ειδικοτήτων κατά τη διενέργεια των πρακτικών που πε-
ριλαμβάνουν ιατρική έκθεση. Για τη ρύθμιση αυτών των 
ζητημάτων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
βάσει του ν.δ. 3366/1955 (Α' 258) όπως ισχύει, μετά από 
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).
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Άρθρο 5 
Άλλα είδη πρακτικών 
για τα οποία απαιτείται καταχώριση

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 101/2018 
για τα ακόλουθα είδη πρακτικών απαιτείται καταχώριση:

α) πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά 
υλικά, οι συγκεντρώσεις ενεργότητας των οποίων υπερ-
βαίνουν κατά Ν φορές τις τιμές που καθορίζονται στον 
πίνακα Α μέρος 2 του τμήματος Δ του Παραρτήματος VII 
του π.δ. 101/2018. Ο παράγοντας Ν ορίζεται ίσος με 10 
και δύναται να αλλάξει με απόφαση της ΕΕΑΕ, εφόσον 
προκύψουν νέα επιστημονικά δεδομένα ή τούτο δικαι-
ολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες, 

β) απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Β: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 6 
Διαδικασία γνωστοποίησης

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Α του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας απαιτείται μόνο γνωστο-
ποίηση. Για τον σκοπό αυτόν ο οργανισμός υποβάλλει 
στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα στοιχεία της ταυτότητας του, 
τα στοιχεία του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο 
επαφής με την ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα δικαιολο-
γητικά που περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική 
στις διατάξεις των άρθρων 7-9.

2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και 
δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με 
τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση 
θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό αριθμό 
γνωστοποίησης (χρόνου αόριστης διάρκειας). Εάν κριθεί 
ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν 
είναι επαρκή, η ΕΕΑΕ δύναται να ζητήσει από τον οργα-
νισμό πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία.

3. Η πρακτική και τα στοιχεία του οργανισμού κατα-
γράφονται στην εθνική βάση δεδομένων που αναφέ-
ρεται στην περίπτωση γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του 
ν. 4310/2014.

4. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 του π.δ. 101/2018 
και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014, η ΕΕΑΕ 
δύναται να απαιτήσει την ανάληψη δράσης για την απο-
κατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισης 
τους, εφόσον κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 
104 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του π.δ. 101/2018 δια-
πιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν περιγραφεί κατά τη 
γνωστοποίηση έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να 
μην υπάρχει συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτι-
νοπροστασίας.

5. Σε περίπτωση τροποποίησης πρακτικής που δια-
θέτει αριθμό γνωστοποίησης, ο οργανισμός υποβάλλει 
στην ΕΕΑΕ επικαιροποιημένες πληροφορίες και δικαι-
ολογητικά. Η ενημέρωση της ΕΕΑΕ είναι υποχρεωτική 
και στις περιπτώσεις μεταβολής του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος ή άλλων στοιχείων του οργανισμού που συν-
δέονται με την εφαρμογή της πρακτικής.

6. Σε περίπτωση παύσης μιας γνωστοποιηθείσας 
πρακτικής ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που 
εφαρμόζει γνωστοποιηθείσες πρακτικές, ο οργανισμός 
ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

Άρθρο 7
Εργασία σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση 
ραδονίου του σημείου 1 και καταστάσεις 
υφιστάμενης έκθεσης του σημείου 2 του μέρους Α

1. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης εργασίας σε χώ-
ρους όπου οι συγκεντρώσεις ραδονίου συνεχίζουν να 
υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, όπως αυτό 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 101/ 
2018, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των χώρων εργασίας στους οποίους οι 
συγκεντρώσεις ραδονίου υπερβαίνουν το εθνικό επίπε-
δο αναφοράς, τον αριθμό των εργαζομένων στους εν 
λόγω χώρους και την εκτιμώμενη επαγγελματική έκθεσή 
τους,

β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για 
τη μείωση των συγκεντρώσεων του ραδονίου,

γ) αναφορά των συγκεντρώσεων του ραδονίου στους 
χώρους εργασίας της περίπτωσης α πριν και μετά τη 
λήψη των μέτρων καθώς καιπεριγραφή της μεθοδολο-
γίας προσδιορισμού των συγκεντρώσεων,

δ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο 
οργανισμός για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της 
ακτινοπροστασίας των χώρων της περίπτωσης α (π.χ. 
ενημέρωση, περιορισμός της παρουσίας των εν λόγω 
εργαζομένων σε χώρους με αυξημένες συγκεντρώσεις, 
μελλοντικά μέτρα περαιτέρω περιορισμού των συγκε-
ντρώσεων του ραδονίου κ.λπ.).

2. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης καταστάσεων υφι-
στάμενης έκθεσης που προκαλούν ανησυχία από άποψη 
ακτινοπροστασίας και για τις οποίες μπορεί να αποδο-
θεί νομική ευθύνη κατά την παρ. 3 του άρθρου 100 του 
π.δ. 101/2018, ο οργανισμός υποβάλλειτα ακόλουθα:

α) περιγραφή των χώρων του οργανισμού στους οποί-
ους τα επίπεδα της έκθεσης δεν μπορούν να παραβλε-
φθούν από άποψη ακτινοπροστασίας,

β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για 
τη μείωση των ως άνω επιπέδων έκθεσης,

γ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργα-
νισμός για την περαιτέρω μείωση της έκθεσης,

δ) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των ραδιε-
νεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
ραδιενεργών υλικών.

Άρθρο 8 
Γνωστοποίηση πρακτικών που περιλαμβάνουν 
φυσικά ραδιενεργά υλικά

1. Ο οργανισμός ο οποίος εφαρμόζει τις πρακτικές 
του σημείου 3 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας, υποβάλλειτα ακόλουθα:

α) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των φυσι-
κών ραδιενεργών υλικών,

β) μελέτη με μετρήσεις των συγκεντρώσεων των ραδι-
ονουκλιδίων στο νερό και πιθανά σενάρια επηρεασμού 
του πόσιμου νερού και των άλλων οδών έκθεσης μέσω 
του νερού,

γ) μέτρα που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την 
περαιτέρω βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού.

2. Ο οργανισμός ο οποίος εφαρμόζει τις πρακτικές 
του σημείου 4 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας υποβάλλειτα ακόλουθα:
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α) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χώρων 
του οργανισμού που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά 
υλικά καθώς και του χρόνου απασχόλησης των εργαζο-
μένων στους χώρους αυτούς,

β) εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης σύμφωνα με 
τις συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στο σημείο α 
ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη όλων των οδών έκθε-
σης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο ραδόνιο, 
καθώς και περιγραφή των μέτρων για τη μείωση αυτής, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμβατικής βιομη-
χανικής ασφάλειας,

γ) κατάρτιση και πληροφόρηση του εμπλεκόμενου 
προσωπικού του οργανισμού σε θέματα ακτινοπροστα-
σίας,

δ) τα σημεία β και γ της παρ. 1 του παρόντος, εάν η 
πρακτική δύναται να προκαλέσει την παρουσία φυσικών 
ραδιονουκλιδίων στο νερό.

3. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης των δραστηριο-
τήτων που περιλαμβάνονται στο σημείο 5 του μέρους Α 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υπο-
βάλλει τα ακόλουθα:

α) έκθεση με τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των φυ-
σικών ραδιενεργών υλικών,

β) εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης για τους ερ-
γαζόμενους στον οργανισμό και της έκθεσης του κοινού 
από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές,

γ) μέτρα που προτίθεται ο οργανισμός να λάβει για τη 
μείωση των εν λόγω εκθέσεων,

δ) προκειμένου για δραστηριότητα του σημείου αα) 5α 
του μέρους Α του Παραρτήματος Ι της παρούσας, τεκ-
μηρίωση υπολογισμού του δείκτη συγκέντρωσης ενερ-
γότητας του άρθρου 75 του π.δ. 101/2018, ββ) 5β του 
μέρους Α του Παραρτήματος Ι της παρούσας, περιγραφή 
των διαδικασιών περαιτέρω διαχείρισης των φυσικών 
ραδιενεργών υλικών και τεκμηρίωση των κριτηρίων 
αποδέσμευσης του Παραρτήματος VII του π.δ. 101/2018.

Άρθρο 9
Γνωστοποίηση μεταφοράς εξαιρούμενων κόλων 
(πακέτων) με ραδιενεργά υλικά

Ειδικά για τη διαδικασία γνωστοποίησης των μεταφο-
ρών ραδιενεργών υλικών του σημείου 6 του μέρους Α 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υπο-
βάλλειτα ακόλουθα:

α) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλι-
κών, του κόλου μεταφοράς (πακέτου/package) και τεκ-
μηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού 
του κόλου μεταφοράς με βάση κατευθυντήριες οδηγίες 
της ΕΕΑΕ,

β) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
γ) ημερομηνία και τρόπο της μεταφοράς των ραδιε-

νεργών υλικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 10 
Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Β του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας τηρείται η διαδικασία της 
χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης. Ο οργανισμός 
υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα στοιχεία της ταυτό-
τητάς του, τα στοιχεία του προσώπου που ορίζεται ως 
σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά για κάθε 
πρακτική στις διατάξεις των άρθρων 11-14. Επίσης, υπο-
βάλλειτα στοιχεία του επόπτη ακτινοπροστασίας.

2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και 
δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση 
με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περί-
πτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό 
αποδεικτικό καταχώρισης. Εάν κριθεί ότι τα παρεχόμενα 
δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή για τη 
χορήγηση αποδεικτικού καταχώρισης, η ΕΕΑΕ δύναται 
να ζητήσει από τον οργανισμό πρόσθετα ή διευκρινι-
στικά στοιχεία ή τροποποιήσεις της έκθεσης ακτινοπρο-
στασίας και ασφάλειας, οι οποίες θα υποστηρίζουν και 
θα συμπληρώνουν τα αρχικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση του 
οργανισμού για τη διαγνωστική και την κλινική αξιοπι-
στία των προς εγκατάσταση μηχανημάτων, προκειμένου 
για τα στοιχεία 1 και 2 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας.

3. Το αποδεικτικό καταχώρισης περιέχει ενδεικτικά τα 
αναφερόμενα στο Παράρτημα II της παρούσας. Η πρακτι-
κή και τα στοιχεία του οργανισμού καταγράφονται στην 
εθνική βάση δεδομένων της περίπτωσης γ της παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

4. Το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ δέκα (10) 
ετών εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρ-
κεια. Για την ανανέωση της καταχώρισης ο οργανισμός 
υποβάλλει στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, σύμφωνα με 
τα άρθρα 11-14 της παρούσας, το αργότερο τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του αποδεικτι-
κού καταχώρισης.

5. Η τήρηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα 
τελικώς θετικά αξιολογηθέντα δικαιολογητικά αποτε-
λεί όρο χορήγησης και διατήρησης του αποδεικτικού 
καταχώρισης.

6. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 του π.δ. 101/2018 
και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014, η ΕΕΑΕ 
δύναται να απευθύνει, ως κύρωση, σύσταση για την απο-
κατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισής 
τους εφόσον, κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 
104 του π.δ. 101/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
π.δ. 101/2018, διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν 
περιγραφεί κατά την καταχώριση έχουν μεταβληθεί κατά 
τρόπο ώστε να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους Κανο-
νισμούς Ακτινοπροστασίας ή να μην τηρούνται οι όροι 
του αποδεικτικού καταχώρισης. Σε περίπτωση σοβαρών 
παραβιάσεων των όρων του αποδεικτικού καταχώρισης 
ή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 4310/2014 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης του 
αποδεικτικού καταχώρισης.
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Άρθρο 11
Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία 
γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών 
(σημεία 1-4 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι)

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις πρακτικές που ανα-
φέρονται στα σημεία 1-4 του μέρους Β του Παραρτήμα-
τος Ι της παρούσας, υποβάλλουν τα ακόλουθα:

α) κατάλογο με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες 
πρακτικών,

β) ονομαστική κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση 
στην ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων 
του οργανισμού που συμμετέχει στις πρακτικές, καθώς 
και τα στοιχεία όσων προΐστανται στις οργανικές μονά-
δες (του οργανισμού) όπου εφαρμόζονται οι πρακτικές,

γ) άδεια σκοπιμότητας, εφόσον προβλέπεται από 
την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 (Β' 1918/ 
10.12.2010), όπως ισχύει,

δ) σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης 
και αναλυτική κατάσταση των πηγών ακτινοβολίας που 
διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
πιστοποιητικών των ραδιενεργών πηγών,

ε) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας με τα ακό-
λουθα:

αα) αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις, εκθέσεις 
του κοινού και μέτρα ακτινοπροστασίας,

ββ) πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών 
ελέγχων του εξοπλισμού και εν γένει των συνθηκών 
λειτουργίας,

γγ) καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστι-
κών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας,

δδ) μελέτη θωρακίσεων,
εε) διαχείριση εκτός χρήσης πηγών,
στστ) εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, 

διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων, 
μέτρα για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, 
ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 12
Πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά 
ραδιενεργά υλικά με συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν κατά Ν φορές τις τιμές εξαίρεσης

Ειδικά για την καταχώριση πρακτικών που περιλαμ-
βάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά βάσει του σημείου 5 
του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας, ο ορ-
γανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας με τα 
ακόλουθα:

αα) λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων και 
των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με φυσικά ραδιε-
νεργά υλικά,

ββ) εκτίμηση της αναμενόμενης επαγγελματικής έκ-
θεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο ραδόνιο, 
και της έκθεσης του κοινού,

γγ) ανάλυση ατυχημάτων και μέτρα για την ελαχιστο-
ποίηση των εκθέσεων της ως άνω υποπερίπτωσης ββ 
σύμφωνα με την αρχή της βελτιστοποίησης, συμπερι-
λαμβανομένων των περιοριστικών επιπέδων δόσης,

δδ) πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης (εάν απαιτεί-
ται) και παρακολούθησης του χώρου εργασίας, 

β) διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,
γ) διαδικασίες διαχείρισης των απορρίψεων και διαδι-

κασίες της τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρη-
σιμοποίησης των φυσικών ραδιενεργών υλικών, 

δ) διαδικασίες περαιτέρω διαχείρισης και λεπτομε-
ρής ανάλυση εκθέσεων ή δυνητικών εκθέσεων για την 
περίπτωση απομάκρυνσης των φυσικών ραδιενεργών 
υλικών εκτός των χώρων όπου εφαρμόζεται η πρακτική 
με τα φυσικά ραδιενεργά υλικά ή της μεταβίβασης της 
ευθύνης των υλικών από τον οργανισμό σε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 13
Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων

Ειδικά για τη διαδικασία καταχώρισης στην περίπτωση 
απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων, ο εργοδότης 
των εξωτερικών εργαζομένων υποβάλλειτα ακόλουθα:

α) ονομαστική κατάσταση και εκπαίδευση και κατάρ-
τιση στην ακτινοπροστασία των εξωτερικών εργαζο-
μένων,

β) καθορισμό περιοριστικών επιπέδων δόσης (σε συ-
νεργασία με τον οργανισμό στον οποίο αναμένεται να 
απασχοληθούν οι εξωτερικοί εργαζόμενοι),

γ) πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης, εάν απαιτείται, 
και τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Άρθρο 14
Μεμονωμένη μεταφορά κόλων Τύπου Α, 
ραδιενεργού υλικού χαμηλής ειδικής ενεργότητας 
και επιφανειακά ρυπασμένου αντικειμένου

1. Ειδικά για τη διαδικασία καταχώρισης των μεταφο-
ρών ραδιενεργών υλικών του σημείου 7 του μέρους Β 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οργανισμός υπο-
βάλλειτα ακόλουθα:

α) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
β) ημερομηνία και τον τρόπο της μεταφοράς των ρα-

διενεργών υλικών,
γ) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλι-

κών,
δ) περιγραφή των κόλων μεταφοράς και τεκμηριωμένη 

απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού των κόλων με-
ταφοράς με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ,

ε) πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας της μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εργασίας σε κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς και οδηγιών για την ετοιμότητα και 
απόκριση σε έκτακτη ανάγκη.

2. Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι παραλήπτες των 
ραδιενεργών υλικών πληρούν τις κατάλληλες νόμιμες 
προϋποθέσεις για την παραλαβή των ραδιενεργών 
υλικών σε συμμόρφωση με τα τηρούμενα στοιχεία της 
εθνικής βάσης δεδομένων της περίπτωσης γ της παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

3. Το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ μόνο για τη 
μεμονωμένη μεταφορά και η συνολική διάρκεια της 
ισχύος δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
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Άρθρο 15 
Ειδικές απαιτήσεις για την καταχώριση

1. α) Ο οργανισμός ή, στην περίπτωση των εξωτερικών 
εργαζομένων, ο εργοδότης ορίζει επόπτη ακτινοπροστα-
σίας κατά την έννοια του άρθρου 84 του π.δ. 101/2018, 
η αποδοχή του οποίου γίνεται από την ΕΕΑΕ κατά τη 
διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται για την καταχώριση, με βάση τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 30 και το Παράρτημα IV της παρού-
σας. Σε περίπτωση εφαρμογής πολλαπλών πρακτικών ο 
επόπτης ακτινοπροστασίας δύναται να είναι είτε το ίδιο 
πρόσωπο είτε διαφορετικό βάσει των κριτηρίων απο-
δοχής. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός εξασφαλίζει 
τον απαιτούμενο συντονισμό ώστε να διασφαλίζεται η 
ακτινοπροστασία των εργαζομένων και των μελών του 
κοινού.

β) Στην περίπτωση των μεταφορών (σημείο 7 του μέ-
ρους Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας) ο επόπτης 
ακτινοπροστασίας νοείται και ως ο εκτελών τα καθήκο-
ντα του συμβούλου ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 
(Β' 2915/24.08.2017), όπως ισχύει.

2. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και 
κατάρτισης στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης, που προ-
βλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 101/2018 
εξειδικεύονται σε απόφαση της ΕΕΑΕ δυνάμει της περί-
πτωσης κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών Ευρωπαϊκών συ-
στάσεων όπως, ενδεικτικά των κατευθυντήριων γραμ-
μών της δημοσίευσης Radiation Protection 175, 2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αναθεωρήσεων αυτής.

3. Ο οργανισμός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96 
του π.δ. 101/2018, αναφέρει αμέσως στην ΕΕΑΕ οποιο-
δήποτε σημαντικό περιστατικό προκαλεί ή ενδέχεται 
να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του 
κοινού, πέραν των λειτουργικών ορίων ή των συνθη-
κών λειτουργίας που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις 
για την καταχώριση. Σχετικά με τις ιατρικές εκθέσεις, ο 
οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητί για ακτινικά 
περιστατικά και υποβάλλει σχετική έκθεση διερεύνησης 
και ανάλυσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της ΕΕΑΕ 
που εκδίδεται με βάση το άρθρο 96 του π.δ. 101/2018.

4. Στην περίπτωση εφαρμογής πρακτικών βιομηχα-
νικής ραδιογραφίας που εμπίπτουν στο σημείο 3 του 
μέρους Β του Παραρτήματος Ι και διενεργούνται σε 
κατοικημένες περιοχές, ο οργανισμός υποβάλλει στην 
ΕΕΑΕ σχέδιο πραγματοποίησης των πρακτικών αυτών 
και μέτρα ακτινοπροστασίας των μελών του κοινού.

Άρθρο 16 
Τροποποίηση αποδεικτικού καταχώρισης

1. Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό 
τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, ο 
οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης, 
η οποία περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα δικαιολο-
γητικά και πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
11-14 της παρούσας.

2. Η ΕΕΑΕ ελέγχει τη συμμόρφωση με τους Κανονι-
σμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής 
αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό νέο αποδεικτικό 
καταχώρισης, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της 
ισχύος του προηγούμενου αποδεικτικού καταχώρισης. 
Εάν κατά την έκδοση νέου αποδεικτικού καταχώρισης 
πραγματοποιηθεί επιθεώρηση, η χρονική ισχύς του νέου 
αποδεικτικού δύναται να είναι δεκαετής.

3. Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος του οργανισμού υποβάλλεται από τον νέο 
οργανισμό αίτημα τροποποίησης του αποδεικτικού κα-
ταχώρισης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι 
συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό 
στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. 
Στο νέο αποδεικτικό που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση 
με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αναγρά-
φονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.

4. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού 
που σχετίζονται με την καταχώριση, ο οργανισμός υπο-
βάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από 
το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.

5. Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται 
σε καταχώριση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού 
που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώρι-
ση, ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 17 
Διαδικασία χορήγησης άδειας

1. Για την εφαρμογή των πρακτικών του μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας τηρείταιη διαδικασία της 
χορήγησης άδειας. Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ 
αίτηση με τα στοιχεία της ταυτότητας του, τα στοιχεία 
του προσώπου που ορίζεται ως σημείο επαφής με την 
ΕΕΑΕ και τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που πε-
ριγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική στις διατάξεις 
των άρθρων 19-24. Επίσης υποβάλλει τα στοιχεία του 
επόπτη ακτινοπροστασίας.

2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και 
δικαιολογητικά ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση 
με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας καθώς και τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της αρχής 
της βελτιστοποίησης. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται 
επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, τα περιοριστικά επίπεδα 
δόσης για την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του 
κοινού καθώς και η εκτίμηση των δόσεων μέσω όλων 
των οδών έκθεσης για τα μέλη του κοινού που ενδέχεται 
να προκύψουν από τις ραδιενεργές απορρίψεις κατά 
την εφαρμογή των πρακτικών. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα 
παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι 
επαρκή για την αδειοδότηση της πρακτικής δύναται να 
ζητήσει πρόσθετα από τον οργανισμό ή τροποποιήσεις 
των στοιχείων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι οποίες θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τα 
στοιχεία που δηλώνονται κατά την αδειοδότηση της πρα-
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κτικής. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης η ΕΕΑΕ χορη-
γεί στον οργανισμό την άδεια σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του π.δ. 101/2018. 
Η πρακτική και τα στοιχεία του οργανισμού καταγράφο-
νται στην εθνική βάση δεδομένων της περίπτωσης γ της 
παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

3. Η τήρηση των στοιχείων που περιγράφονται στα 
τελικώς θετικά αξιολογηθέντα δικαιολογητικά αποτελεί 
όρο χορήγησης και διατήρησης της άδειας.

4. Η ΕΕΑΕ, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, προβαίνει σε επι-
θεώρηση του οργανισμού πριν την έκδοση της άδειας.

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 του π.δ. 101/2018 
και της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ 
δύναται να απευθύνει, ως κύρωση, σύσταση για την απο-
κατάσταση ελλείψεων και την αποφυγή επανεμφάνισης 
τους, εφόσον κατά την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 
104 του π.δ. 101/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
π.δ. 101/2018 διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες που έχουν 
περιγραφεί κατά την αδειοδότηση έχουν μεταβληθεί 
κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους 
Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας ή να μην τηρούνται οι 
όροι της άδειας. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων 
των όρων άδειας ή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 46 παρ. 3 
του ν. 4310/2014 κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάκλησης της άδειας.

6. Για τις παρακάτω πρακτικές η χορήγηση άδειας έχει 
ως απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη απόκτη-
ση άδειας σκοπιμότητας:

α) Πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις. 
Η εν λόγω άδεια σκοπιμότητας χορηγείται, κατά την πε-
ρίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4310/2014, 
με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας 
Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 
του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 
του ν. 3868/2010 (Α' 129), και σύμφωνα με την υπουργι-
κή απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949 (Β' 1918/10.12.2010), 
όπως ισχύει.

β) Πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρ-
τήματος Ι της παρούσας. Η εν λόγω άδεια σκοπιμότητας 
χορηγείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, μετά από πρόταση της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18.

7. Η άδεια σκοπιμότητας έχει χρονική ισχύ δώδεκα (12) 
μηνών για τις πρακτικές της περίπτωσης α της παρ. 6 του 
παρόντος άρθρου και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για 
τις πρακτικές της περίπτωσης β της ιδίας παραγράφου.

Άρθρο 18 
Άδεια σκοπιμότητας των πρακτικών 
του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι

1. Για τη χορήγηση της κατά την περίπτωση β της παρ. 6 
του άρθρου 17 άδειας σκοπιμότητας, ο οργανισμός υπο-
βάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή (ΓΓΒ) με τα ακόλουθα: 

α) στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού και στοιχεία 
του νόμιμου εκπροσώπου, 

β) βεβαίωση χρήσεων γης, καθώς και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, 

γ) στοιχεία των πηγών ακτινοβολίας,
δ) προκαταρκτική ανάλυση περιβαλλοντικών και ρα-

διολογικών επιπτώσεων εκπονημένη από εμπειρογνώ-
μονα ακτινοπροστασίας,

ε) στοιχεία της προτεινόμενης χωροθέτησης της 
εγκατάστασης και τις σχετικές με την ακτινοπροστασία 
δημογραφικές, μετεωρολογικές, γεωλογικές, σεισμο-
λογικές, υδρολογικές και οικολογικές συνθήκες, όπου 
εφαρμόζονται,

στ) οικονομικοτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται 
εκτίμηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται σε 
όλον τον κύκλο χρήσης των πηγών ακτινοβολίας έως 
την αποξήλωση και απελευθέρωση από τον κανονιστικό 
έλεγχο, καθώς και περιγραφή των διευθετήσεων για την 
εξασφάλιση των πόρων αυτών,

ζ) αναφορά εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινο-
προστασίας του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών 
πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης 
χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που εν-
δεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρα-
κτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης.

2. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και 
την ΕΕΑΕ.

3. Η ΕΕΑΕ συγκροτεί κατά την περίπτωση ιδ της παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 ειδική επιτροπή με συμ-
βουλευτικό ρόλο για την εξέταση της αίτησης. Ένα από 
τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της 
αίτησης είναι η εθνική πολιτική διαχείρισης ραδιενερ-
γών αποβλήτων. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα παρεχόμενα 
δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή για 
την άδεια σκοπιμότητας δύναται να ζητήσει πρόσθετα 
από τον οργανισμό.

4. Η ΕΕΑΕ λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της επι-
τροπής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και διατυπώνει 
την πρόταση της στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουρ-
γό, ο οποίος εκδίδει την άδεια σκοπιμότητας.

Άρθρο 19
Αδειοδότηση πρακτικών που περιλαμβάνουν 
λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας, 
επιταχυντών, ραδιενεργών πηγών 
(σημεία 1-6 και 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι)

1. Για τη χορήγηση της άδειας των πρακτικών των 
αναφερομένων στα σημεία 1-6 και 9 του μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οργανισμός υποβάλλει 
τα ακόλουθα σύμφωνα με τον ενδεικτικό κατάλογο του 
Παραρτήματος IX του π.δ. 101/2018:

α) κατάλογο των εφαρμοζόμενων πρακτικών και των 
σχεδιαστικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης συ-
μπεριλαμβανομένων των ακολούθων: 

αα) αναλυτικό κατάλογο των πηγών ακτινοβολίας που 
διαθέτει η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, των πιστοποιητικών των ραδιενεργών πη-
γών. Ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας κλειστών πη-
γών υψηλής ενεργότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές 
απαιτήσεις του άρθρου 88 του π.δ. 101/2018,
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ββ) μέτρα ασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 85 και της 
παρ. 2 του άρθρου 86 του π.δ. 101/2018, εφόσον χρησι-
μοποιούνται ραδιενεργές πηγές, συμπεριλαμβανομένου 
του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, 

β) άδεια σκοπιμότητας, σε ισχύ, κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 17,

γ) ονομαστική κατάσταση, εκπαίδευση και κατάρτιση 
στην ακτινοπροστασία και ταξινόμηση σε κατηγορία Α 
και Β των εκτιθέμενων εργαζομένων, καθώς και τα στοι-
χεία όσων προΐστανται στις οργανικές μονάδες (του ορ-
γανισμού) όπου εφαρμόζονται οι πρακτικές. Ειδικά στην 
περίπτωση των ιατρικών εκθέσεων, υποβάλλονται, ανά 
ομάδα πρακτικών (ομαδοποιημένες, κατά περίπτωση, 
ανά οργανική μονάδα του οργανισμού), τα στοιχεία των 
εφαρμοζόντων την πρακτική και των εμπειρογνωμόνων 
ιατρικής φυσικής (όπως απαιτείται κατά το άρθρο 58 του 
π.δ. 101/2018),

δ) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας εμπειρο-
γνώμονα ακτινοπροστασίας, με τα ακόλουθα: 

αα) καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστι-
κών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας, 

ββ) μελέτη θωρακίσεων,
γγ) μελέτη ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώσε-

ων, όπου εφαρμόζεται, 
δδ) αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις και εκθέ-

σεις του κοινού, 
εε) πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης και παρακο-

λούθησης του χώρου εργασίας, 
στστ) πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών 

ελέγχων εξοπλισμού και εν γένει συνθηκών λειτουργίας,
ζζ) διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμ-

βανομένων των εκκριμάτων ασθενών, και μέτρα για την 
τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, εφόσον χρησι-
μοποιούνται ραδιενεργές πηγές,

ηη) διαχείριση εκτός χρήσης πηγών και μέτρα προς 
αποφυγή κάθε απώλειας, σημαντικής διαρροής, κλοπής 
ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ραδιενεργών πηγών και 
υλικών, 

θθ) ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης,

ιι) εντοπισμός τρόπων με τους οποίους δύναται να 
προκύψουν δυνητικές εκθέσεις ή εκθέσεις λόγω ατυ-
χήματος και, στην περίπτωση ιατρικών πρακτικών, 
ακούσιες ιατρικές εκθέσεις και εκτίμηση στο μέτρο του 
εφικτού των πιθανοτήτων και του μεγέθους των δυνη-
τικών εκθέσεων,

ιαια) πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας,
ιβιβ) μέτρα ακτινοπροστασίας και περιγραφή διοικη-

τικών διαδικασιών (ιδίως διαδικασιών αναφορικά με τις 
εγκύους ή γαλουχούσες εργαζόμενες), 

ιγιγ) διαδικασίες τήρησης αρχείων, ειδικά για πρακτι-
κές με χρήση ανοιχτών και κλειστών πηγών.

2. α) Για τις ακτινοθεραπευτικές πρακτικές που αφο-
ρούν τα σημεία 1 και 2 και τις πρακτικές του σημείου 9 
του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της παρούσας υπο-
βάλλονται κάτοψη και τομές, όπου σημαίνονται όλοι οι 
χώροι της εγκατάστασης, οι επιβλεπόμενες και ελεγχόμε-
νες περιοχές, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις, η θέση 
των πηγών ακτινοβολίας καθώς και η χρήση των χώρων 
και των περ ιοχών που γειτνιάζουν με την εγκατάσταση.

β) Για τις πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας, επιπλέον των στοιχείων 
της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, υποβάλ-
λονται από τον οργανισμό και τα εξής:

αα) περιγραφή του επιταχυντή ή της διάταξης της κλει-
στής πηγής υψηλής ενεργότητας και των συνοδευτικών 
συστημάτων και διατάξεων, 

ββ) περιγραφή της πρωτογενούς και δευτερογενούς 
ακτινοβολίας καθώς και της πιθανής ενεργοποίησης 
υλικών,

γγ) μελέτη εκτίμησης των μη ραδιολογικών κινδύνων 
(ενδεικτικά: παραγωγή τοξικών αερίων, ηλεκτρολογικών 
και μηχανολογικών κινδύνων) και περιγραφή των αντί-
στοιχων προστατευτικών μέτρων και διατάξεων,

δδ) κατάλογος με τα εφαρμοστέα πρότυπα ασφάλειας 
και τα βιομηχανικά πρότυπα τυποποίησης, επιπλέον των 
ελληνικών, που προτείνονται από τον οργανισμό, 

γ) Για τις πρακτικές που περιλαμβάνουν κλειστές πηγές 
υψηλής ενεργότητας (σημεία 2, 6 και 9 του μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι του παρόντος) υποβάλλεται από τον 
οργανισμό τεκμηρίωση της χρηματοοικονομικής ασφά-
λειας του σημείου β του άρθρου 87 του π.δ. 101/2018 
και εφαρμόζεται το περίγραμμα του Παραρτήματος XIV 
του π.δ. 101/2018. 

δ) Για τις πρακτικές των σημείων 3 και 4 του μέρους Γ 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οργανισμός υπο-
βάλλει την άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανι-
σμό Φαρμάκων ή από αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή διεθνή 
οργανισμό αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, 
ή άλλη τεκμηρίωση, από αρμόδια κρατική αρχή, αποδο-
χής χρήσης των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων που 
χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των εν λόγω πρακτικών.

3. Η άδεια περιέχει ενδεικτικά τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα III της παρούσας.

4. Η χρονική ισχύς της άδειας των πρακτικών της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου καθορίζεται στα πέντε (5) έτη 
εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια.

5. Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση για την 
ανανέωση της άδειας, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν 
τη λήξη της υποβάλλοντας εκ νέου τις επικαιροποιη-
μένες πληροφορίες και δικαιολογητικά του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 20
Αδειοδότηση εκούσιας προσθήκης ραδιενεργών 
ουσιών στην παραγωγή ή παρασκευή 
καταναλωτικών προϊόντων

1. Για την αδειοδότηση πρακτικών του σημείου 7 του 
μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανι-
σμός υποβάλλειτα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται:

α) περιγραφή του προϊόντος και της σκοπούμενης 
χρήσης, συμπεριλαμβανόμενων της αιτιολόγησης, της 
λειτουργίας ή/και χρήσης του προϊόντος, της πιθανής 
θωράκισης, των ραδιονουκλιδίων, της φυσικής και χημι-
κής τους μορφής και της ειδικής συγκέντρωσης (αριθμός 
των προϊόντων που παράγονται ή παρασκευάζονται ανά 
έτος, ενεργότητα ανά προϊόν ή συγκέντρωση ραδιενέρ-
γειας),
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β) ονομαστική κατάσταση, περιγραφή εργασίας και 
πληροφόρηση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία του 
προσωπικού του οργανισμού που ασχολείται με την πα-
ραγωγή ή παρασκευή του προϊόντος,

γ) διαδικασίες διαχείρισης κατά την παραγωγή ή πα-
ρασκευή του προϊόντος, τις πιθανές θωρακίσεις ή άλλες 
χωρικές διευθετήσεις,

δ) διαδικασία για την πληροφόρηση του κοινού ανα-
φορικά με τις προτεινόμενες επιλογές για ανακύκλωση 
ή διάθεση του προϊόντος μετά το πέρας της χρήσης του, 
τον εξωτερικό ρυθμό δόσης σε κάθε προσιτή επιφάνεια 
του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του ή συντή-
ρησής του,

ε) περιγραφή της διαχειριστικής αλυσίδας.
2. Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία 

καθορίζεται από την ΕΕΑΕ ανά είδος πρακτικής και ανα-
γράφεται στην άδεια. Η εν λόγω διάρκεια δεν υπερβαί-
νειτα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 21
Αδειοδότηση εισαγωγής του σημείου 8 
του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι

1. Ο οργανισμός που εφαρμόζει πρακτικές του σημεί-
ου 8 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
υποβάλλει τα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται, ανάλογα 
με το είδος του προϊόντος:

α) περιγραφή του προϊόντος και της σκοπούμενης 
χρήσης, συμπεριλαμβανόμενων των ραδιονουκλιδίων, 
της φυσικής και χημικής τους μορφής και της ειδικής 
συγκέντρωσης,

β) μεθοδολογία ενσωμάτωσης των συγκεκριμένων 
ραδιονουκλιδίων,

γ) λεπτομέρειες για τη θωράκιση και τον περιέκτη του 
ραδιονουκλιδίου, την αντοχή σε κανονικές συνθήκες 
χρήσης και έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιά, κατα-
στροφή, συμπίεση, ρίψη, ακραίες περιβαλλοντικές συν-
θήκες, κλπ.,

δ) μέγιστος εξωτερικός ρυθμός δόσης σε κάθε προσιτή 
επιφάνεια του προϊόντος,

ε) διαδικασίες διαχείρισης του προϊόντος (και ιδίως 
κατά την ενσωμάτωση με τα ραδιονουκλίδια), τις πιθανές 
θωρακίσεις ή άλλες χωρικές διευθετήσεις και την εκπαί-
δευση και κατάρτιση των εκτιθέμενων εργαζομένων,

στ) σχηματική απεικόνιση του προϊόντος με τη θέση 
της ραδιενεργής πηγής,

ζ) άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρ-
μάκων ή από αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό 
αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, ή άλλη τεκμη-
ρίωση, από αρμόδια κρατική αρχή, αποδοχής χρήσης 
των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων,

η) τρόποι απόρριψης του προϊόντος ή των παραγώγων 
του μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης και λειτουργίας,

θ) χώροι αποθήκευσης, μέτρα ακτινοπροστασίας και 
μέτρα ασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 85 και της παρ. 2 
του άρθρου 86 του π.δ. 101/2018 σε περίπτωση που τα 
προϊόντα αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις του οργα-
νισμού,

ι) υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της δέουσας πρόνοι-
ας, με τη μορφή παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλει-
ας ή με οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο κατάλληλο 

για τα εν λόγω υλικά, εξαιρουμένων των ανοιχτών πη-
γών, με σκοπό την ασφαλή διαχείρισή τους όταν αυτά 
καθίστανται εκτός χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία ο δικαιούχος καθίσταται 
αφερέγγυος ή παύει τις δραστηριότητές του.

2. Σε περίπτωση εισαγωγής ραδιενεργών πηγών, εξαι-
ρουμένων των ανοιχτών πηγών, απαιτείται έγγραφη 
βεβαίωση του κατασκευαστή/προμηθευτή οίκου του 
εξωτερικού ότι αποδέχεται την επιστροφή των κλειστών 
πηγών μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους, καθώς 
και υποβολή του τυποποιημένου εγγράφου (ANNEX Ι) 
του Κανονισμού (Ευρατόμ) 1493/93 του Συμβουλίου 
προκειμένου για αποστολή κλειστής πηγής από κρά-
τος-μέλος της ΕΕ.

3. Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία 
καθορίζεται από την ΕΕΑΕ ανά είδος πρακτικής και ανα-
γράφεται στην άδεια. Η εν λόγω διάρκεια δεν υπερβαί-
νειτα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 22
Αδειοδότηση αποξήλωσης εγκαταστάσεων

1. Για την αδειοδότηση των πρακτικών των αναφερο-
μένων στο σημείο 10 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας (αποξήλωσης των εγκαταστάσεων που 
εμπίπτουν στο σημείο 9 του μέρους Γ του ιδίου Παραρ-
τήματος), ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση 
με τα ακόλουθα:

α) λεπτομερές πρόγραμμα των εργασιών αποξήλωσης, 
το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

αα) αιτιολόγηση και περιγραφή (τεχνικές και χρονοδι-
άγραμμα) της μεθόδου αποξήλωσης, 

ββ) μελέτη με την αναμενόμενη επαγγελματική έκθε-
ση και μέτρα για τον περιορισμό της, 

γγ) περιγραφή των ραδιενεργών αποβλήτων που 
αναμένεται να παραχθούν κατά τη διαδικασία της απο-
ξήλωσης (τύπος, κατηγοριοποίηση, όγκος, ενεργότητα 
και τοξικότητα) και της διαχείρισης αυτών έως το τελικό 
στάδιο,

δδ) εκτίμηση της τελικής κατάστασης της περιοχής 
από άποψη ακτινοπροστασίας και περιγραφή της μελ-
λοντικής χρήσης της, εάν αυτή μπορεί να εκτιμηθεί,

β) διευθετήσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανο-
μένων των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, για τη 
διαχείριση και ενδεχόμενη μεταφορά των ραδιενεργών 
πηγών και υλικών ή/και ραδιενεργών αποβλήτων που 
αναμένεται να παραχθούν κατά την αποξήλωση.

2. Η ΕΕΑΕ συγκροτεί κατά την περίπτωση ιδ της παρ. 4 
του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 ειδική γνωμοδοτική 
επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολό-
γηση όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 17. 
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, λαμβανομένης υπό-
ψη της γνώμης της ως άνω επιτροπής, η ΕΕΑΕ χορηγεί 
στον οργανισμό άδεια, βάσει της οποίας δύναται να ξε-
κινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης της εγκατάστασης.

3. Μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης, ο ορ-
γανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ έκθεση εμπειρογνώ-
μονα ακτινοπροστασίας στην οποία περιγράφεται λε-
πτομερώς η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών ή/και 
αποβλήτων τα οποία προέκυψαν από την αποξήλωση, 
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καθώς και η κατάσταση της περιοχής από άποψη ακτι-
νοπροστασίας.

4. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί την έκθεση της παρ. 3, και προ-
βαίνει, κατά περίπτωση, σε επιθεώρηση της περιοχής. 
Στην επιθεώρηση δύναται να συμμετέχουν και μέλη της 
επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η ΕΕΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της παρ. 3 
και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης της παρ. 4, υπο-
βάλλει σχετική εισήγηση αναφορικά με την ολοκλήρωση 
της αποξήλωσης και της αποκατάστασης της περιοχής 
από άποψη ακτινοπροστασίας στον κατά περίπτωση 
αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος ακολούθως, με απόφαση 
του, προβαίνει στην απελευθέρωση της περιοχής από 
τον κανονιστικό έλεγχο.

Άρθρο 23 
Αδειοδότηση συστηματικής μεταφοράς 
ραδιενεργών υλικών

1. Για τη χορήγηση της άδειας των πρακτικών των 
αναφερομένων στο σημείο 11 του μέρους Γ του Πα-
ραρτήματος Ι της παρούσας, ο οργανισμός υποβάλλει 
τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλι-
κών,

β) περιγραφή των κόλων μεταφοράς και τεκμηριωμένη 
απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού των κόλων με-
ταφοράς με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ,

γ) ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που συμ-
μετέχει στις εν λόγω πρακτικές, πληροφόρηση και κα-
τάρτιση στο αντικείμενο της μεταφοράς ραδιενεργών 
υλικών, περιγραφή θέσεων εργασίας,

δ) πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
ε) πανελλαδικό σχέδιο μεταφοράς ραδιενεργών υλι-

κών,
στ) βεβαίωση τήρησης του συνόλου των όρων και 

προϋποθέσεων σχετικά με την κυκλοφορία των μέσων 
μεταφοράς,

ζ) πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ακτινοπρο-
στασίας της εφαρμοζόμενης πρακτικής συμπεριλαμ-
βανομένων οδηγιών εργασίας σε κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς,

η) σχέδιο απόκρισης σε έκτακτη ανάγκη συμπεριλαμ-
βανομένης της άμεσης ενημέρωσης των κρατικών και 
τοπικών αρχών,

θ) μέτρα ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών τα 
οποία ενσωματώνουν ενέργειες αναφορικά με την ανί-
χνευση, καθυστέρηση και απόκριση.

2. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι παραλήπτες των 
ραδιενεργών υλικών πληρούν τις κατάλληλες νόμιμες 
προϋποθέσεις για την παραλαβή των ραδιενεργών υλι-
κών, ενδεικτικά μέσω της εθνικής βάσης δεδομένων της 
περίπτωσης γ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014.

3. Η άδεια περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: τα στοιχεία 
του οργανισμού, τα προς μεταφορά ραδιενεργά υλικά 
και κόλα, την ημερομηνία λήξης της άδειας και όρους δυ-
νάμει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του π.δ. 101/2018. 
Η χρονική ισχύς της άδειας είναι τρία (3) έτη ή, σε ειδικά 
αιτιολογημένη περίπτωση, μικρότερης διάρκειας. Για 
την ανανέωση της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στην 
ΕΕΑΕ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της.

Άρθρο 24
Αδειοδότηση μεμονωμένης μεταφοράς κλειστών 
ραδιενεργών πηγών υψηλής ενεργότηταςή ραδι-
ενεργών ή σχάσιμων υλικών ισχυρών συνεπειών

1. Για την αδειοδότηση μεμονωμένης μεταφοράς 
κλειστής πηγής υψηλής ενεργότητας, ραδιενεργών ή 
σχάσιμων υλικών ισχυρών συνεπειών κατά την έννοια 
του σημείου 12 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) τα σημεία α, β, γ, στ, ζ, η, θ της παρ. 1 του άρθρου 23,
β) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
γ) εκτιμώμενο πλάνο αναχώρήσης - άφιξης και τουλά-

χιστον δύο (2) προτεινόμενα δρομολόγια.
2. Η άδεια περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: τα στοιχεία του 

οργανισμού, τα προς μεταφορά ραδιενεργά υλικά και 
κόλα, τα στοιχεία της μονάδας μεταφοράς, την ημερομη-
νία λήξης της άδειας και όρους δυνάμει των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 29 του π.δ. 101/2018. Η άδεια έχει συγκεκρι-
μένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται ανά αποστολή. 
Για την ανανέωση της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση 
στην ΕΕΑΕ τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες 
πριν την ημερομηνία λήξης της.

3. Σε περίπτωση που οι προς μεταφορά ραδιενεργές 
πηγές ή υλικά εμπίπτουν στον τύπο του ενισχυμένου 
επιπέδου ασφάλειας, ο οργανισμός επιπρόσθετα κοι-
νοποιεί στην ΕΕΑΕ και τον παραλήπτη τα στοιχεία της 
αποστολής τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες 
πριν την έναρξή της.

Άρθρο 25 
Τροποποίηση άδειας

1. Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό 
τις οποίες χορηγήθηκε άδεια, ο οργανισμός υποβάλλει 
στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης της άδειας. Η διαδικα-
σία της τροποποίησης περιλαμβάνει την υποβολή των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και πληροφοριών.

2. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
και εκδίδει την επικαιροποιη μένη άδεια, εφαρμοζομέ-
νων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17-24 της πα-
ρούσας, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος 
της προηγούμενης άδειας.

3. Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος του οργανισμού, υποβάλλεται από τον νέο οργα-
νισμό αίτημα τροποποίησης της άδειας που συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 
ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χο-
ρηγήθηκε η άδεια στον προηγούμενο οργανισμό και το 
νέο καταστατικό. Στη νέα άδεια που εκδίδεται με χρονική 
ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης 
αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.

4. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση ο οργανισμός υπο-
βάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από 
το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.

5. Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται 
σε αδειοδότηση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού 
που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότη-
ση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.
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Άρθρο 26 
Ειδικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων

1. Ο οργανισμός που εφαρμόζει τις πρακτικές ιατρικών 
εκθέσεων των σημείων 1, 2, 3 και 4 του μέρους Γ του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας διασφαλίζει ότι:

α) στην περίπτωση πρακτικών τηλεθεραπείας, πλησιο-
θεραπείας, βραχυθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας 
και πυρηνικής ιατρικής αυτές διενεργούνται σε διακρι-
τούς, οριοθετημένους και μη αλληλεπικαλυπτόμενους 
χώρους,

β) στην περίπτωση πρακτικών πυρηνικής ιατρικής, οι 
χώροι στους οποίους διενεργούνται οι εν λόγω πρακτι-
κές διαθέτουν ανεξάρτητο του υπόλοιπου κτιρίου απο-
χετευτικό δίκτυο, το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση και 
είναι εύκολα προσβάσιμο. Η διαδρομή του δικτύου είναι 
ορατή ή γνωστή και έχει το μικρότερο δυνατό μήκος. 
Οι εν λόγω πρακτικές διενεργούνται σε εγκαταστάσεις 
που διαθέτουν σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό 
σύστημα της πόλης. Παρέκκλιση της απαίτησης του 
προηγούμενου εδαφίου χωρεί εάν συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος, και μετά από σύμφωνη 
γνώμη της ΕΕΑΕ και της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη 
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας του 
άρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α' 129),

γ) στην περίπτωση πρακτικών πυρηνικής ιατρικής οι 
εγκαταστάσεις διαθέτουν: 

αα) κατάλληλα οριοθετημένο, θωρακισμένο και εξο-
πλισμένο θερμό εργαστήριο, 

ββ) χώρους χορήγησης ραδιοϊσοτόπων ή ιχνηθετη-
μένων ενώσεων που να γειτνιάζουν με το θερμό εργα-
στήριο,

γγ) οριοθετημένο χώρο αναμονής των ασθενών στους 
οποίους έχουν χορηγηθεί ραδιοϊσότοπα ή ιχνηθέτημένες 
ενώσεις, με τουαλέτα αποκλειστικής χρήσης, 

δ) στην περίπτωση ακτινοθεραπευτικών πρακτικών 
πυρηνικής ιατρικής για τις οποίες απαιτείται νοσηλεία 
των ασθενών οι εγκαταστάσεις διαθέτουν: 

αα) διακριτούς, οριοθετημένους και κατάλληλα θω-
ρακισμένους θαλάμους για την παραμονή ή νοσηλεία 
ασθενών, μετά τη θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊσοτό-
πων ή ιχνηθετημένων ενώσεων, με τουαλέτα και λουτρό 
αποκλειστικής χρήσης, κατάλληλα διαμορφωμένων και 
εξοπλισμένων για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
ραδιενεργού ρύπανσης. Το πλήθος των προαναφερομέ-
νων θαλάμων καθορίζεται από τον οργανισμό με βάση 
τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας,

ββ) υποδομές για την προσωρινή αποθήκευση στε-
ρεών ραδιενεργών αποβλήτων και ραδιορυπασμένων 
αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπό-
κεινται σε σήψη.

2. Στην περίπτωση πρακτικών των σημείων 1, 5 και 9 
του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι που περιλαμβάνουν 
λειτουργία επιταχυντών σε κλειστούς χώρους οι εγκα-
ταστάσεις διαθέτουν δίκτυο εξαερισμού και απαγωγής 
του αέρα ανεξάρτητο από το δίκτυο του κτιρίου όπου 
βρίσκεται η εγκατάσταση. Οι ήδη λειτουργούσες εγκα-
ταστάσεις εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση.

3. Ο οργανισμός που εφαρμόζει τις πρακτικές των 
σημείων 6 και 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διασφαλίζει ότι:

α) στην περίπτωση πρακτικών βιομηχανικής ραδιο-
γραφίας στις οποίες γίνεται χρήση κινητών-φορητών 
συσκευών με ραδιενεργές πηγές, οι εγκαταστάσεις δια-
θέτουν κρύπτη φύλαξης πηγών η οποία είναι αυτοτελής 
κατασκευή σε ξεχωριστό χώρο εντός των εγκαταστάσε-
ων του οργανισμού, διαθέτει διακριτές θέσεις φύλαξης 
(διαμερίσματα) των συσκευών ραδιογραφήσεων και 
είναι επαρκώς θωρακισμένη, ασφαλής όσον αφορά τη 
φυσική προστασία και πυρασφαλής,

β) στην περίπτωση πρακτικών με ραδιενεργές πηγές 
αυτές πραγματοποιούνται σε κτίρια όπου δεν υπάρχουν 
κατοικίες. Όταν χρησιμοποιούνται ανοιχτές πηγές, οι χώ-
ροι στους οποίους εφαρμόζονται οι εν λόγω πρακτικές 
διαθέτουν ανεξάρτητο του υπόλοιπου κτιρίου, αποχε-
τευτικό δίκτυο, το οποίο φέρει κατάλληλη σήμανση και 
είναι εύκολα προσβάσιμο. Η διαδρομή του δικτύου είναι 
ορατή ή γνωστή και έχει το μικρότερο δυνατό μήκος. 
Η εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών διενεργείται σε 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν σύνδεση με το κεντρικό 
αποχετευτικό σύστημα της πόλης.

4. Η ΕΕΑΕ δύναται με απόφαση της να τροποποιήσει τις 
ως άνω απαιτήσεις για νέες κατηγορίες ή είδη πρακτικών 
ή, στην περίπτωση των υφιστάμενων πρακτικών, εφόσον 
προκύψουν νέα επιστημονικά δεδομένα ή όταν τούτο 
δικαιολογείται από τις επικρατούσες συνθήκες.

Άρθρο 27 
Ειδικές απαιτήσεις προσωπικού

1. α) Ο οργανισμός ορίζει επόπτη ακτινοπροστασίας 
για την επιτήρηση ή την εκτέλεση καθηκόντων ακτινο-
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 84 του π.δ. 
101/2018, η αποδοχή του οποίου γίνεται από την ΕΕΑΕ 
κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητι-
κών αδειοδότησης, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρ-
θρο 30 καιτο Παράρτημα IV της παρούσας. Σε περίπτωση 
εφαρμογής πολλαπλών πρακτικών ο επόπτης ακτινο-
προστασίας δύναται να είναι είτε το ίδιο πρόσωπο είτε 
διαφορετικό βάσει των κριτηρίων αποδοχής. Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισμός εξασφαλίζει τον απαιτούμενο 
συντονισμό ώστε να διασφαλίζεται η ακτινοπροστασία 
των εργαζομένων και των μελών του κοινού.

β) Στην περίπτωση των μεταφορών (σημεία 11 και 12 
του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της παρούσας) ο επό-
πτης ακτινοπροστασίας νοείται και ως ο εκτελών τα κα-
θήκοντα του συμβούλου ασφάλειας, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 
(Β' 2915/24.08.2017), όπως ισχύει.

2. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και 
κατάρτισης στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης, που προ-
βλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 101/2018 
εξειδικεύονται σε απόφαση της ΕΕΑΕ δυνάμει της περί-
πτωσης κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών Ευρωπαϊκών συ-
στάσεων όπως, ενδεικτικά των κατευθυντήριων γραμ-
μών της δημοσίευσης Radiation Protection 175, 2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αναθεωρήσεων αυτής.

3. Ο οργανισμός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96 
του π.δ. 101/2018, αναφέρει αμέσως στην ΕΕΑΕ οποιο-
δήποτε σημαντικό περιστατικό προκαλεί ή ενδέχεται 
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να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του 
κοινού, πέραν των λειτουργικών ορίων ή των συνθη-
κών λειτουργίας που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις 
αδειοδότησης. Σχετικά με τις ιατρικές εκθέσεις, ο ορ-
γανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητί για ακτινικά 
περιστατικά και υποβάλλει σχετική έκθεση διερεύνησης 
και ανάλυσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της ΕΕΑΕ 
που εκδίδεται με βάση το άρθρο 96 του π.δ. 101/2018.

4. Ο οργανισμός τεκμηριώνει την καταλληλότητα του 
απαραίτητου προσωπικού στη διαδικασία υποβολής 
των δικαιολογητικών με βάση τις κατηγορίες ή τα είδη 
πρακτικών που εφαρμόζει καθώς και τον αναμενόμενο 
φόρτο εργασίας. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των ια-
τρικών εκθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι συστάσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ή της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 28
Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας

1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινο-
προστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: 
α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης 
της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης με χρήση ιατρικού 
ακτινικού εξοπλισμού), β) πεδίο Β: εκτός της ιατρικής έκ-
θεσης (ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, 
βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενερ-
γών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών 
υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλ-
λους σκοπούς).

2. Οιενδιαφερόμενοιγιατην αναγνώριση της παρ. 1 του 
παρόντος κατ' ελάχιστο διαθέτουν:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρι-
σμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ,

β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης σε 
αντικείμενο συναφές με την ακτινοπροστασία,

γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών 
ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης,

δ) ειδικά για αναγνώριση στο πεδίο Α, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών 
Ιατρικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του 
π.δ. 101/2018.

3. Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων 
ακτινοπροστασίας σε συγκεκριμένο πεδίο αναγνώρισης 
έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώ-
ρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης 
σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης 
στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 
60 ωρών.

4. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς ανα-
γνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας 
καθορίζονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του 
π.δ. 101/2018 απόφαση της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 29 
Εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής

1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ιατρικής 
φυσικής οι ενδιαφερόμενοι κατ' ελάχιστο διαθέτουν:

α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκο-
μείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής,

β) αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης στις ιατρι-
κές εκθέσεις, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή διεθνείς 
φορείς,

γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού 
Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

2. Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων 
ιατρικής φυσικής έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανα-
νέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυ-
πικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικών εκθέσεων στην 
οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά (7) έτη διάρκειας 
εξήντα (60) ωρών.

3. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς ανα-
γνώρισης των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής 
εξειδικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του 
π.δ. 101/2018 απόφαση της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 30 
Επόπτες ακτινοπροστασίας

1. Τα κριτήρια αποδοχής των εποπτών ακτινοπρο-
στασίας από την ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης 
αποδεικτικού καταχώρισης ή άδειας περιγράφονται στο 
Παράρτημα IV της παρούσας απόφασης.

2. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αποδο-
χής του ορισμού των εποπτών ακτινοπροστασίας εξει-
δικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του 
π.δ. 101/2018 απόφαση της ΕΕΑΕ.

Άρθρο 31 
Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των 
υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας αρμοδίων για την ια-
τρική παρακολούθηση εκτιθέμενων εργαζομένων είναιη 
απασχόληση κατ' ελάχιστο ενός ιατρού με την ειδικότητα 
της ιατρικής της εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 79 του π.δ. 101/2018, ο οποίος διαθέτει απο-
δεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής 
παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων διάρκει-
ας τριάντα (30) ωρών, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή 
διεθνείς φορείς.

2. Η ισχύς της αναγνώρισης των ως άνω υπηρεσιών 
επαγγελματικής υγείας έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την 
ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη 
τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής παρακολούθη-
σης εκτιθέμενων εργαζομένων στην οποία συμμετείχαν 
τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών.

3. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς ανα-
γνώρισης των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας εξει-
δικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του 
π.δ. 101/2018 απόφαση της ΕΕΑΕ.
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Άρθρο 32 
Υπηρεσίες δοσιμετρίας

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξουσιοδότηση 
υπηρεσιών δοσιμετρίας αρμοδίων για τη βαθμονόμηση, 
ανάγνωση ή ερμηνεία των ενδείξεων συσκευών ατομι-
κής παρακολούθησης, ή για τη μέτρηση της ενεργότητας 
στο ανθρώπινο σώμα ή σε βιολογικά δείγματα, ή για τον 
υπολογισμό των δόσεων είναι η απασχόληση τουλάχι-
στον ενός εργαζομένου ο οποίος διαθέτει:

α) πτυχίο ΑΕΙ σχολών θετικών επιστημών ή δίπλω-
μα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ και

β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης, 
η οποία καλύπτει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη 
δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αρχές ανίχνευσης 
και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βιολογι-
κές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και αρχές 
ακτινοπροστασίας επαγγελματικά εκτιθέμενων.

2. Το λοιπό προσωπικό του φορέα διαθέτει εκπαίδευση 
και κατάρτιση στα αντικείμενα της περίπτωσης β της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε τεχνικά θέματα των 

εφαρμοζόμενων μεθόδων και σε θέματα αξιολόγησης 
και διαχείρισης των αποτελεσμάτων της δοσιμέτρησης. 
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του δύναται να διεξαχθεί 
εντός του φορέα ή από εξωτερικούς φορείς.

3. Η ισχύς της εξουσιοδότησης των ως άνω υπηρεσιών 
ατομικής δοσιμετρίας έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Για την 
ανανέωση της εξουσιοδότησης απαιτείται αποδεικτικό 
μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ατομικής δοσιμε-
τρίας εκτιθέμενων εργαζομένων στην οποία συμμετείχε 
τουλάχιστον ένας εργαζόμενος του φορέα τα τελευταία 
πέντε (5) έτη διάρκειας 60 ωρών.

4. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς εξουσι-
οδότησης των υπηρεσιών δοσιμετρίας εξειδικεύονται 
στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του π.δ. 101/2018 
απόφαση της ΕΕΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Παραρτήματα

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας τα συνημμένα Παραρτήματα Ι έως IV.

 :       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Στοιχεία αποδεικτικού καταχώρισης
Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων που περιλαμβάνει το αποδεικτικό καταχώρισης ανάλογα με τις εφαρμοζόμε-

νες πρακτικές:
1. Στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού
2. Κατάλογος πρακτικών
3. Κατάλογος πηγών ακτινοβολίας
4. Ημερομηνία λήξης αποδεικτικού
5. Αναφορά του κανονιστικού πλαισίου
6. Για τα σημεία 1-4 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι, αναφορά επί των στοιχείων που υποβάλλονται κατά την 

καταχώριση κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4310/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Στοιχεία άδειας
Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων που περιλαμβάνει η άδεια των σημείων 1-9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι 

της παρούσας ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές:
1. Στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού
2. Κατάλογος πρακτικών (ομαδοποιημένες, κατά περίπτωση, ανά οργανική μονάδα του οργανισμού)
3. Κατάλογος πηγών ακτινοβολίας και εξοπλισμού
4. Ημερομηνία λήξης άδειας
5. Αναφορά του κανονιστικού πλαισίου
6. Όροι, δυνάμειτου άρθρου 29 του π.δ. 101/2018, σχετικά με:
    α) τα λειτουργικά όρια, τις συνθήκες λειτουργίας και την έκλυση ραδιενεργών λυμάτων, εάν εφαρμόζεται, 
    β) τη βελτιστοποίηση
 αα) των επαγγελματικών εκθέσεων,
 ββ) των εκθέσεων του κοινού,
 γγ) των ιατρικών εκθέσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 56 του π.δ. 101/2018,
 στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται πρακτικές που περιλαμβάνουν τέτοιες εκθέσεις.
7. Αναφορά επί των στοιχείων που υποβάλλονται κατά την αδειοδότηση κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 90 

του ν. 4310/2014, και ιδίως των ακόλουθων στοιχείων:
    α) επιβεβαίωση των μελετών θωρακίσεων, ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχείρισης 

ραδιενεργών αποβλήτων,
    β) ύπαρξη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και διατάξεων προειδοποίησης,
   γ) διαδικασίες επιλογής και συντήρησης του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση μετρήσεων ακτινο-

προστασίας και τεχνικών ελέγχων, και ιδίως στην περίπτωση των ιατρικών εκθέσεων, τη συμφωνία με τις διατάξεις 
του άρθρου 60 του π.δ. 101/2018,

    δ) εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτιση των εκτιθέμενων εργαζομένων,
    ε) ύπαρξη διαδικασιών έκτακτης ανάγκης,
    στ) τήρηση αρχείων.
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 Άρθρο 34 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης οι έχοντες την 
ευθύνη των βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών του 
άρθρου 23 του π.δ. 101/2018:

α) χαρακτηρίζουν τα πάσης φύσης υλικά που τους 
αφορούν, τα οποία (υλικά) ενδέχεται να περιέχουν φυσι-
κά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, με σκοπό 
να προσδιορίσουν τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των 
περιεχομένων φυσικών ραδιονουκλιδίων,

β) εξετάζουν εάν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές δύναται 
να προκαλέσουν την παρουσία φυσικών ραδιονουκλι-
δίων στο νερό,

γ) ενημερώνουν την ΕΕΑΕ εάν συμμετέχουν σε δρα-
στηριότητες ανακύκλωσης υπολειμμάτων φυσικών 
ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν σε οικοδομικά 
υλικά, ή τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρη-
σιμοποίησης φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους 
αφορούν.

2. Οι κατά την παρ. 1 απαιτούμενες ραδιολογικές ανα-
λύσεις διενεργούνται από διαθέτοντες πιστοποίηση ή 
αναγνώριση από την ΕΕΑΕ να ενεργούν για τον σκοπό 
αυτόν.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, 
για τις ειδικές άδειες λειτουργίας και τις άδειες κατοχής 
και χρήσης που είναι σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσας και έχουν εκδοθεί δυνάμει του προ-
ηγούμενου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας, 
ισχύουν μεταβατικά, μέχριτην ημερομηνία λήξης των 
προαναφερόμενων αδειών τα κάτωθι:

α) εξακολουθούν να ισχύουν, νοούμενες εφεξής ως 
εγκρίσεις διενέργειας πρακτικών, χορηγούμενες στον 
οργανισμό σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Ακτι-
νοπροστασίας,

β) νοούνται ως περιλαμβάνουσες τις πρακτικές που 
αντιστοιχούν στις πηγές ακτινοβολίας και τον εξοπλισμό 
που μνημονεύεται σε αυτές,

γ) εκτελών χρέη επόπτη ακτινοπροστασίας είναι, κατά 
περίπτωση, ο αναφερόμενος στην τρέχουσα άδεια υπεύ-
θυνος ακτινοπροστασίας ή υπεύθυνος εργαστηρίου ή 
υπεύθυνος ασφάλειας,

δ) ως σημείο επαφής νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του οργανισμού, ο οποίος δύναται να ορίσει, με έγγραφο 
προς την ΕΕΑΕ, σημείο επαφής όπως προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 4,

ε) για την ανανέωση ή τροποποίηση των ως άνω αδειών 
ακολουθούνται οι διαδικασίες έγκρισης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Οι γενικές και ειδικές άδειες μεταφοράς, οι άδειες 
λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλί-
μακας, καθώς και οι άδειες απασχόλησης εξωτερικών 
εργαζομένων σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας επανεκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας και διατηρώντας την αρχική ημερομηνία 
λήξης ισχύος.

5. Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, 
κάτοχοι άδειας Φυσικού Νοσοκομείου -Ακτινοφυσικού 
Ιατρικής δύνανται να ενεργούν ως εμπειρογνώμονες 
ακτινοπροστασίας ή εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσι-
κής μεταβατικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, μέχρι 
να λειτουργήσει ο κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του 
π.δ. 101/2018 μηχανισμός αναγνώρισης υπηρεσιών και 
εμπειρογνωμόνων.

6. Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, 
ορίζεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής στις απαι-
τήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης 
στην ακτινοπροστασία της παρ. 2 του άρθρου 15 και 
της παρ. 2 του άρθρου 27, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2021. Στο διάστημα αυτό η εκπαίδευση, πληροφόρηση 
και κατάρτιση των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές 
των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 101/2018, διεξάγε-
ται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας Φυσικού 
Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά προτίμη-
ση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία στον 
οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος 
που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ.

7. Για την εισαγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ορί-
ζεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης μέχριτην 31η Δεκεμβρίου 2019.

8. Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας ακτινολογικού 
εξοπλισμού (ιοντίζουσας ακτινοβολίας), όπως απαι-
τούνται σύμφωνα με τις παρ. 2ιτου άρθρου 4 και 1δ 
του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης Υ3β/Γ.Π./οικ. 
24948 (Β' 713/13.03.2012) και την παρ. 2δ του άρθρου 3 
της υπουργικής απόφασης Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 (Β' 1802/ 
2.07.2014), εφεξής αυτοδικαίως παρέχονται δια των 
εγκρίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 35
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την παρούσα καταργούνται όλες οι διατάξεις 
της κοινής υπουργικής απόφασης 1014(ΦΟΡ)94 (Β' 216/ 
6.3.2001) με την οποία ενσωματώθηκαν οι Οδηγίες 96/29/
Ευρατόμ (ΕΕ L 159/29.6.1996) και 97/43/Ευρατόμ (ΕΕ L 
180/9.7.1997) στην ελληνική νομοθεσία, οι υπουργικές 
αποφάσεις Α2στ/οικ4430/2.9.1985 (Β' 576/24.09.1985) 
και ΔΥΓ2/οικ 67752 (Β' 909/7.06.2007) και οι αποφά-
σεις 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 καταργείται κάθε άλλη γενική ή ει-
δική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται 
από την παρούσα.
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Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός   
Παιδείας, Έρευνας  
και Θρησκευμάτων Οικονομικών Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Περιβάλλοντος Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών
και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μεταφορών
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