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Αριθμός  153 

Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ  
ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΝΟΜΟ (NΟΜΟ 164(Η) TOY 2018) 
___________________ 

 
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13, 14 θαη 63  

 
 
164(Η) ηνπ 2018. 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ηα άξζξα 
13, 14 θαη 63 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018, εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 
 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο 
Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο γηα 
πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζηε γλσζηνπνίεζε 
ή ζηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 
2019. 
 

Δξκελεία. 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
28.12.2018. 
 
164(Η) ηνπ 2018. 

2. (1) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ 
Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2018 (Κ.Γ.Π. 374/2018), φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαηˑ 
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο 
θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκν ηνπ 2018, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 



(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε 
θαη νη νπνίνη δελ ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνχ θαζνξηζκνχ ζ’ απηήλ, ζα έρνπλ ηελ ίδηα 
έλλνηα, ε νπνία απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο. 

Πξαθηηθέο, 
δηαδηθαζίεο θαη 
απαηηήζεηο. 
Παξάξηεκα. 

3. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαζνξίδεη ζε Παξάξηεκα ηηο πξνδηαγξαθέο γηα  ηηο πξαθηηθέο γηα 
ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ή έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο απφ ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα Αθηηλνβνιίεο γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 
ξαδηνινγηθήο θαη ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ κέζσ γλσζηνπνίεζεο ή παξαρψξεζεο έγθξηζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα ππνβάιινληαη θαηά ηε γλσζηνπνίεζε θαη γηα ηελ 
ππνβνιή αίηεζεο γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ 
Νφκνπ. 

Έλαξμε ηζρχνο. 4. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Παξάγξαθνο 3) 

 
Πξνδηαγξαθέο γηα ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο  

ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζηε γλσζηνπνίεζε ή ζηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο 
 

ΜΔΡΟ Η – ΚΟΠΟ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο είλαη λα θαζνξηζηνχλ πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε: 

(α)  ηηο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ξαδηνινγηθήο θαη ππξεληθήο 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, κέζσ γλσζηνπνίεζεο ή έγθξηζεο (θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο), θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 13(1) θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14(1) ηνπ Νφκνπ, κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηελ πηζαλφηεηα έθζεζεο απφ ηε 
δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δχλαηαη λα έρεη ν ξπζκηζηηθφο απηφο έιεγρνο ζηε κείσζε ησλ ελ 
ιφγσ εθζέζεσλ ή ζηε βειηίσζε ηεο ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
πεγψλ αθηηλνβνιίαο (θιηκαθνχκελε πξνζέγγηζε), 

(β)  ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε γλσζηνπνίεζε θαη γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα 
έγθξηζεκέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13(3) θαη 14(3) ηνπ Νφκνπ, 

(γ)  ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ή έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο,θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 12(1) θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα13(1) θαη 14(1) ηνπ Νφκνπ, θαη 

(δ)  άιια είδε πξαθηηθψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο,ζχκθσλα κε ην άξζξν 14(4) 
ηνπ Νφκνπ. 

ΜΔΡΟ ΗΗ – ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΛΗΜΑΚΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 

1.  Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεοπεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξαθηηθέο, πεγέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ θαη ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθφ έιεγρν γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 
ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, κέζσ γλσζηνπνίεζεο ή έγθξηζεο θαη, φπνπ απαηηείηαη, 
θαηάιιεισλ επηζεσξήζεσλ θαη ελεξγεηψλ επηβνιήο, ζχκθσλα κε ην Σκήκα Vηνπ Μέξνπο IVηνπ Νφκνπ. 

2.  Ο πην πάλσ ξπζκηζηηθφο έιεγρνο είλαη αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πηζαλφηεηαο ησλ εθζέζεσλ απφ ηε δηεμαγσγή κηαο 
πξαθηηθήο, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δχλαηαη λα έρεη ν ξπζκηζηηθφο απηφο έιεγρνο ζηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ 
εθζέζεσλ ή ζηε βειηίσζε ηεο ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεγψλ 
αθηηλνβνιίαο (θιηκαθνχκελε πξνζέγγηζε). 

3.  Με βάζε ην άξζξν 12(2) ηνπ Νφκνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 ηνπ Νφκνπ, εθφζνλ είλαη ζθφπηκν θαη 
ζχκθσλα κε ηα γεληθά θξηηήξηα εμαίξεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Σξίην Πίλαθα ηνπ Νφκνπ, ν ξπζκηζηηθφο έιεγρνο 
δχλαηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε γλσζηνπνίεζε θαη επηζεσξήζεηο θαηάιιειεο ζπρλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Σκήκα V ηνπ 
Μέξνπο IV ηνπ Νφκνπ. 

Πξνο ηνχην, ε Τπεξεζία Διέγρνπδχλαηαη λα ζεζπίδεη γεληθέο εμαηξέζεηο ή λα απνθαζίδεη λα εμαηξέζεη γλσζηνπνηεζείζεο 
πξαθηηθέο απφ ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο κε βάζε ηα γεληθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα. 

ηελ πεξίπησζε πιηθψλ κέηξησλ πνζνηήησλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, δχλαηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο ηεο ζηήιεο 2 ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ηνπ ελ ιφγσ Πίλαθα. 

4.  Με βάζε ην άξζξν 12(3) ηνπ Νφκνπ, νη γλσζηνπνηεζείζεο πξαθηηθέο πνπ δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο 
ππφθεηληαη ζε ξπζκηζηηθφ έιεγρν κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο. 

5.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9(1)(δ) ηνπ Νφκνπ, ν ξπζκηζηηθφο έιεγρνο γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 
ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δελ αθνξά ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 
εηδηθνηήησλ ησλ ηαηξψλ ή ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλή νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζψπσλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηαηξηθή έθζεζε, αιιά ζηελ 
αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζψπσλ πνπ δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθέο πηπρέο ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ λα 
ελεξγνχλ απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

πλαθψο, νη ζρεηηθνί νξηζκνί θαη ε ρξήζε ηνπο ζηνλ Νφκνθαη ζηνπο ππ’ απηφλ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο αθνξνχλ 
απνθιεηζηηθά ζε ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη ζηελ 
ππνρξέσζε ησλ εηδηθνηήησλ απηψλ λα εθαξκφδνπλ ηα βαζηθά πξφηππα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 

6.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα πξνβαίλεη, κε αλαξηήζεηο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπφ ηεο, κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ θξίλεη 
θαηάιιειν, ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, γηα ζθνπνχο 
παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαη δηεπθφιπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 

Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ αλαξηά ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπφ ηεο εγθεθξηκέλα έληππα, κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη 
ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφηππσλ εληχπσλ γηα γλσζηνπνίεζε θαη αίηεζε γηα 
παξαρψξεζε έγθξηζεο (κέζσ θαηαρψξεζεο ή κέζσ αδεηνδφηεζεο) θαη ησλ εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 
ηνπ Νφκνπ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηελ 
επηζχλαςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ηεθκεξίσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, εληχπσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θ.ιπ. 

7.  Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζεέρνπλ ηελ έλλνηα πνπ πξνζδίδεηαη ζε απηνχο ζην άξζξν 2 
ηνπ Νφκνπ θαη ζηνλ Καλνληζκφ 2.  
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ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

1.  Ζ αηηηνιφγεζε θαη ε απαγφξεπζε πξαθηηθψλ δηελεξγείηαη κε βάζε ην Μέξνο ΗV ηνπ Σκήκαηνο Η ηνπ Νφκνπ θαη ην Μέξνο 
ΗVησλ Καλνληζκψλ. 

2.  Με βάζε ην άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ, απαγνξεχεηαη ε ζθφπηκε πξνζζήθε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζηε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 
δσνηξνθψλ, παηγληδηψλ, πξνζσπηθψλ θνζκεκάησλ θαη θαιιπληηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε εηζαγσγή ή εμαγσγή ηέηνησλ 
εηδψλ. 

3.  Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 19 θαη ηελ εθεί εθθξαδφκελε επηθχιαμε, νη πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
πιηθνχ πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο ζε θαηαλαισηηθφ πξντφλ, ε νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
δηάζεζεο ζηελ αγνξά δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, δελ ζεσξνχληαη αηηηνινγεκέλεο. 
Ωζηφζν, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλα είδε πξαθηηθψλ ζην πιαίζην απηήο ηεο θαηεγνξίαο 
φζνλ αθνξά ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο.  

Οη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε πιηθψλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζε παηγλίδηα θαη πξνζσπηθά θνζκήκαηα, απφ 
φπνπ απηή πξνθχπηεη, θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, αχμεζε ηεο 
ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ ηελ άπνςε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, απαγνξεχνληαη. 
Ζ εηζαγσγή ζηελ Κχπξν ή εμαγσγή απφ ηελ Κχπξν ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ή πιηθψλ επίζεο απαγνξεχεηαη. 

4.  Όιεο νη λέεο θαηεγνξίεο ή λέα είδε πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ή/θαη πξνθαινχλ έθζεζε ζε 
ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ θαη κε ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, πξέπεη λα 
ηπγράλνπλ αηηηνιφγεζεο πξηλ ηελ πηνζέηεζή ηνπο ή πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο σο θαηεγνξία ή είδνο πξαθηηθήο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 17. 

5.  Οη δηαδηθαζίεο γηα πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ λέεο 
θαηεγνξίεο ή είδε πξαθηηθήο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18. 

πλαθψο θαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν (4) ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ, ε πψιεζε ή δηάζεζε ζην θνηλφ θαηαλαισηηθψλ 
πξντφλησλ, αλ ε ρξήζε ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη δελ είλαη αηηηνινγεκέλε θαη αλ ε ρξήζε ηνπο δελ 
πιεξνί ηα θξηηήξηα εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ, 
απαγνξεχεηαη. 

6.  Γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθνχζηα έθζεζε πξνζψπσλ γηα ιφγνπο κε ηαηξηθήο 
απεηθφληζεο ηζρχνπλ νη πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 20.Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αηηηνιφγεζε πξαθηηθψλ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε. Οη κε ηαηξηθέο εθζέζεηο ρσξίο εμαηνκηθεπκέλε αηηηνιφγεζε 
απαγνξεχνληαη, εθηφο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (4) ηνπ ίδηνπ 
Καλνληζκνχ. 

7.  Με βάζε ην άξζξν 18(4) ηνπ Νφκνπ, απαγνξεχεηαη ε ζθφπηκε αξαίσζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ κε ζθνπφ ηελ απνδέζκεπζή 
ηνπο απφ ηνλ ξπζκηζηηθφ έιεγρν. Ζ αλάκεημε πιηθψλ πνπ γίλεηαη ζε ζπλήζεηο θαλνληθέο δηεξγαζίεο, φηαλ δελ εμεηάδεηαη ην 
δήηεκα ηεο ξαδηελέξγεηαο, δελ εκπίπηεη ζε απηήλ ηελ απαγφξεπζε. Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ κπνξεί λα επηηξέπεη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηελ αλάκεημε ξαδηελεξγψλ θαη κε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ γηα ιφγνπο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή 
αλαθχθισζεο. 

ΜΔΡΟ ΗV – ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

1.  Με βάζε ην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ: 

(α)  ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ, γηα θάζε αηηηνινγεκέλε πξαθηηθή, πεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ 
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Νφκνπ, απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ, 

(β)  ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ή, γηα πθηζηάκελεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ 
πξαθηηθέο, κέρξη ηελ 21.12.2019. 

(γ)  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπε επηρείξεζε ππνβάιιεη αίηεζε γηα έγθξηζε, δελ απαηηείηαη ρσξηζηή γλσζηνπνίεζε. 

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη άπαμ θαη έρεη 
αφξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα. 

2.  Οη πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πξψην 
Πίλαθαηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

3.  Οη πξαθηηθέο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο παξαηίζεληαη ζην Μέξνο Vηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο(άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ). 

4.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο παξφληνο Μέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13(3) ηνπ Νφκνπ, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ γξαπηή γλσζηνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο κε 
ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε πξαθηηθή (κνξθή 
γλσζηνπνίεζεο) επίζεο ζηνλΠξψην Πίλαθαηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

5.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε γλσζηνπνίεζε θαη, εάλ 
θξίλεη φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη επαξθείο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ επηρείξεζε πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο. 

6.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε γλσζηνπνίεζε γηα ελεκέξσζε ησλ 
αξρείσλ πνπ ηεξεί. 
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7.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 πην πάλσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζηζηά ελήκεξε γξαπηψο ηελ 
επηρείξεζε γηα ηε ιήςε ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη θνηλνπνηεί ζηελ επηρείξεζε ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο πνπ έρεη 
δνζεί ζηε γλσζηνπνίεζε, γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ. 

8. Ζ επηρείξεζε ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κε άιιε γλσζηνπνίεζε γηα νπνηαδήπνηε νπζηψδε κεηαβνιή ζηε 
δηεμαγφκελε πξαθηηθή ή ζην θαζεζηψο πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ πεγή ή γηα νπνηαδήπνηε 
άιιε θαηάζηαζε πνπ κεηαβάιιεη νπζησδψο ηελ πιεξνθφξεζε, ε νπνία παξαζρέζεθε ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κε ηελ 
πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε 
πξνηίζεηαη λα ηεξκαηίζεη κηα πξαθηηθή ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

9.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ γηα εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, επηζεψξεζε θαη ελέξγεηεο επηβνιήο, ε 
Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο, ηε 
ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

10. Ζ επηρείξεζε θαηαβάιιεη ηπρφλ ηέιε, ηα νπνία ε αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα θαζνξίδεη αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 
ππεξεζία παξέρεη κε βάζε ην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ, εληφο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

ΜΔΡΟ V – ΔΞΑΗΡΔΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

1.  Με βάζε ην άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ, δελ απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε γηα αηηηνινγεκέλεο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηα 
αθφινπζα: 

(α)  ξαδηελεξγά πιηθά, φηαλ νη πνζφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηηο 
ηηκέο εμαίξεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζηήιε 3 ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ ή ηπρφλ πςειφηεξεο ηηκέο 
απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη πιεξνχλ ηα γεληθά θξηηήξηα εμαίξεζεο θαη 
απνδέζκεπζεο ηνπίδηνπ Πίλαθα, ή 

(β)  κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Νφκνπ, ξαδηελεξγά πιηθά, εθφζνλ νη ζπγθεληξψζεηο 
ελεξγφηεηαο αλά κνλάδα κάδαο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο εμαίξεζεο πνπ νξίδνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα 
ηνπ Νφκνπ ή ηπρφλ πςειφηεξεο ηηκέο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εθαξκνγέο θαη νη νπνίεο πιεξνχλ ηα γεληθά θξηηήξηα εμαίξεζεο θαη απνδέζκεπζεο ηνπ ίδηνπ Πίλαθα, ή 

(γ)  ζπζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ θιεηζηή πεγή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:  

(i)  ε ζπζθεπή αλήθεη ζε είδνο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, 

(ii)  ε ζπζθεπή δελ πξνθαιεί, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, παξνρή δφζεο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 µSv∙h
–1

 ζε 
απφζηαζε 0,1 m απφ θάζε πξνζηηή επηθάλεηα, θαη 

(iii)  νη ζπλζήθεο αλαθχθισζεο ή δηάζεζήο ηεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 

(δ)    νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:  

(i) είλαη θαζνδηθφο ζσιήλαο πξννξηδφκελνο γηα ηελ παξνπζίαζε νπηηθψλ εηθφλσλ (νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο ή 
άιιν παξφκνην ζχζηεκα) ή άιιε ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθνξά δπλακηθνχ θαηψηεξε ή ίζε 
ησλ 30 θηινβφιη (kV) ή αλήθεη ζε είδνο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, θαη 

(ii) δελ πξνθαιεί, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, παξνρή δφζεο κεγαιχηεξεο ηνπ 1 µSv∙h
–1

 ζε απφζηαζε 
0,1 m απφ θάζε πξνζηηή επηθάλεηα. 

2. Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη πεξαηηέξσ λα εμαηξεί εηδηθνχο ηχπνπο πξαθηηθψλ απφ ηελ απαίηεζε γλσζηνπνίεζεο βάζεη 
ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα γεληθά θξηηήξηα εμαίξεζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Σξίην Πίλαθα ηνπ Νφκνπ, βάζεη εθηίκεζεο 
πνπ λα θαηαδεηθλχεη φηη ε εμαίξεζε είλαη ε βέιηηζηε επηινγή. 

ΜΔΡΟ VI – ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΜΔΩ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 

1.  Γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ παξαηίζεληαη ζην Γεχηεξν Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο απαηηείηαη έγθξηζε κέζσ 
θαηαρψξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 

2.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο παξφληνο Μέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14(2) ηνπ Νφκνπ, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ γξαπηή αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο κε ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο θαη 
δηθαηνινγεηηθά. Οη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο 
θαζνξίδνληαη επίζεο ζηνλ Γεχηεξν Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

3.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε γηα έγθξηζε 
κέζσ θαηαρψξεζεο θαη, εάλ θξίλεη φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη επαξθείο γηα ηε ιήςε απφθαζεο, δχλαηαη 
λα δεηήζεη απφ ηελ επηρείξεζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο. 

Σπρφλ πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη 
παξαρψξεζεο έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο ζα ινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο. 

4.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε γηα έγθξηζε κέζσ 
θαηαρψξεζεο γηα ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ πνπ ηεξεί. 

5.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 πην θάησ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζηζηά ελήκεξε γξαπηψο ηελ 
επηρείξεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο θαη ηεο 
θνηλνπνηεί ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο πνπ έρεη δνζεί ζηελ θαηαρψξεζε, γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ. 
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6.  Ζ επηρείξεζε ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα νπνηαδήπνηε νπζηψδε κεηαβνιή ζηε δηεμαγφκελε πξαθηηθή ή 
ζην θαζεζηψο πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ πεγή ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε πνπ 
κεηαβάιιεη νπζησδψο ηελ πιεξνθφξεζε ε νπνία παξαζρέζεθε ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε κέζσ 
θαηαρψξεζεο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα 
ηεξκαηίζεη ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δάλ ε πην πάλσ κεηαβνιή ή κεηαβνιέο είλαη ηέηνηαο έθηαζεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη νπζησδψο νη πιεξνθνξίεο πνπ 
παξαζρέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο, ε επηρείξεζε 
ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά. 

7.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ γηα εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, επηζεψξεζε θαη ελέξγεηεο επηβνιήο, ε 
Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο, ηε 
ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.Γηα ηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο έγθξηζεο κέζσ 
θαηαρψξεζεο, ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
παξαρψξεζε, δηαηήξεζε ή εθ λένπ παξαρψξεζε ηεο έγθξηζεο. 

8.  Ζ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο γίλεηαη γηα πεξίνδν 10 εηψλ, εθηφο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ιφγνη πνπ επηβάιινπλ δηαθνξεηηθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο έγθξηζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηα 
δηακεηθζέληα ζηελ παξάγξαθν 6 πην πάλσ, ε λέα έγθξηζε έρεη ηζρχ γηα ην ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 
ηεο πεξηφδνπ ησλ 10 εηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία Διέγρνπ απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί κέζσ επηζεψξεζεο ζην πιαίζην ηνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, ε έγθξηζε δχλαηαη λα έρεη ηζρχ θαη πάιη γηα πεξίνδν 
10 εηψλ, πξνζκεηξνπκέλσλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηεο εθ λένπ έγθξηζεο γηα θαηαρψξεζε. 

9.  Γηα ηελ εθ λένπ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο απαηηείηαη ε εθ λένπ ππνβνιή αίηεζεο ζηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ καδί κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πθηζηάκελεο έγθξηζεο κέζσ 
θαηαρψξεζεο, φπσο εθαξκφδεηαη. 

10.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα παξαρσξεί εγθξίζεηο κέζσ θαηαρψξεζεο κε βάζε γεληθνχο φξνπο, απαηηήζεηο θαη 
πξνυπνζέζεηο. Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα δεκνζηεχεη θαηάινγν ησλ εγθξίζεσλ κέζσ θαηαρψξεζεο πνπ έρνπλ 
παξαρσξεζεί κε βάζε ηνπο πην πάλσ γεληθνχο φξνπο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο. 

11. Ζ επηρείξεζε θαηαβάιιεη ηπρφλ ηέιε, ηα νπνία ε αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα θαζνξίδεη αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 
ππεξεζία παξέρεη κε βάζε ην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ, εληφο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

ΜΔΡΟ VΗI – ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΜΔΩ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

Α. Γεληθέο δηαηάμεηο 

1.  Με βάζε ην άξζξν 15 ηνπ Νφκνπ, γηα ηηο πξαθηηθέο πνπ παξαηίζεληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο απαηηείηαη έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 

2.   (α)   Με βάζε ην άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ζθνπνχο 
έγθξηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αθηηλνπξνζηαζία θαη ηε ξαδηνινγηθή ή ππξεληθή 
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη πεγψλ αθηηλνβνιίαο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε 
πεξίπησζε.  

(β)  Ζ δηαδηθαζία γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο ΗΗ 
ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο(Μέξνο ΗΗ ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ). Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 
κε ηνπο φξνπο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο παξαηίζεληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ 
Σξίηνπ Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο (άξζξν 20 ηνπ Νφκνπ). 

3. Ζ επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γξαπηή αίηεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηα 
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο κε ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά. Οη ειάρηζηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη φπσο ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο παξαηίζεληαη ζην 
Μέξνο ΗV ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο(Σέηαξηνο Πίλαθαο ηνπ Νφκνπ). 

4. Ζ επηρείξεζε πνπ αηηείηαη έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο πξέπεη λα επηδείμεη θαη ηεθκεξηψζεη επαξθψο φηη δηαζθαιίδεηαη ε 
ηήξεζε επαξθψλ επηπέδσλ ππξεληθήο ή ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο ζηελ εγθαηάζηαζή 
ηεο ή ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο εάλ απηφο είλαη άιινο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ή απφ 
εγθαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Ζ πην πάλσ ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, 
ζαθή θαη αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 44 θαη 45 ηνπ Νφκνπ. 

5. Ζ έθηαζε θαη ην επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο ηεθκεξίσζε ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη 
αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ην πηζαλφ κέγεζνο θαη ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, 
ηελ πξαθηηθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

6.      (α)  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε. 

(β)  Καηά ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ε εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ αθηηλνπξνζηαζίαο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζηηθψλ επηπέδσλ δφζεο γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή έθζεζε θαη ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ δφζεσλ κέζσ φισλ ησλ νδψλ 
έθζεζεο γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ απφξξηςε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ θαηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

1070



(γ)  Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, κε βάζε ην άξζξν 33 ηνπ Νφκνπ, 
παξαηίζεληαη ζηνλ Έθην Πίλαθα ηνπ Νφκνπ.  

(δ)  Δάλ ε Τπεξεζία Διέγρνπ θξίλεη φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη επαξθείο γηα ηε ιήςε απφθαζεο, δχλαηαη 
λα δεηήζεη απφ ηελ επηρείξεζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο θαη ηπρφλ πξνζεζκίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαη παξαρψξεζεο 
έγθξηζεο ζα ινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο. 

7.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε γηα έγθξηζε κέζσ 
αδεηνδφηεζεο γηα ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ πνπ ηεξεί. 

8.      (α)  Σεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ή 
εξγνδνηψλ, ησλ απηνεξγνδνηνχκελσλ πξνζψπσλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ, θαηαζθεπαζηψλ, εηζαγσγέσλ θαη άιισλ 
πξνζψπσλ, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο, νπνηεδήπνηε πξνηίζεηαη λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε 
πξαθηηθή ή εγθαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία έρεη εμαζθαιίζεη έγθξηζε, ή γηα νπνηαδήπνηε νπζηψδε κεηαβνιή ζηε 
δηεμαγφκελε πξαθηηθή ή ζην θαζεζηψο πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ πεγή ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε πνπ κεηαβάιιεη νπζησδψο ηελ πιεξνθφξεζε, ε νπνία παξαζρέζεθε ζηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ, ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, παξέρνληαο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηγξάθνπλ επαξθψο ηε θχζε θαη άιια ζηνηρεία ηεο ηξνπνπνίεζεο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηηο 
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα ηεξκαηίζεη ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο ή ηε ιεηηνπξγία ηεο 
ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

(β)  Δθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε, ε νπνία θξίλεηαη σο ηέηνηα απφ 
ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, ζε ζέκαηα ππξεληθήο ή ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη πξνζηαζίαο απφ 
ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, πξνζηαζίαο ρξήζεο ηεο πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηφηε ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξνο ηνχην λέα έγθξηζε, πξνηνχ πξνβεί ζε 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε. 

9.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ γηα εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, επηζεψξεζε θαη ελέξγεηεο επηβνιήο, ε 
Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο, ηε 
ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο έγθξηζεο κέζσ 
αδεηνδφηεζεο, ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο φπσο θαη κε ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ έγθξηζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαρψξεζε, δηαηήξεζε ή εθ λένπ 
παξαρψξεζε έγθξηζεο. 

10.  Με βάζε ην άξζξν 14(3) ηνπ Νφκνπ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πεξηπηψζεσλ δηεμαγσγήο δνθηκψλ ειέγρσλ απνδνρήο θαη βαζκνλνκήζεσλ εμνπιηζκνχ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, λα παξαρσξεί ζρεηηθή έγθξηζε ζηελ επηρείξεζε ζε πξνζσξηλή βάζε θαη γηα 
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

11.  Ζ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο ζα γίλεηαη γηα πεξίνδν πνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
πξαθηηθήο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο. 

12.  Γηα ηελ εθ λένπ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή εθ λένπ αίηεζεο πξνο ηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ καδί κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πθηζηάκελεο έγθξηζεο κέζσ 
αδεηνδφηεζεο, φπσο εθαξκφδεηαη. 

13. Ζ επηρείξεζε θαηαβάιιεη ηπρφλ ηέιε, ηα νπνία ε αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα θαζνξίδεη αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε 
ππεξεζία παξέρεη κε βάζε ην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ, εληφο θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Β.  Άιιεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εγθξίζεηο κέζσ αδεηνδφηεζεο 

1.  Σν άξζξν 21ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηελ απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο ηεο έγθξηζεο απφ ηελ επηρείξεζε, ζηελ νπνία έρεη 
παξαρσξεζεί, ζε άιιε επηρείξεζε. 

2.  Σν άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηέιε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ γηα εγθξίζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ππεξεζίεο πξνζθέξεη ε Τπεξεζία Διέγρνπ, πνπ ε αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα θαζνξίδεη θαη ηα νπνία ε επηρείξεζε ζηελ 
νπνία παξαρσξείηαη ε έγθξηζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη κέζα ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

3.  Σν άξζξν 23 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε λα κεξηκλά ψζηε ε έγθξηζε κέζσ 
αδεηνδφηεζεο θαη νη φξνη, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο λα αλαξηψληαη ή λα εθηίζεληαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ 
εγθαηάζηαζε. 

4.  Σν άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ αλάθιεζε ή επηζηξνθή ηεο έγθξηζεο. 

5.  Σν άξζξν 25 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ φξσλ, απαηηήζεσλ θαη  πξνυπνζέζεσλ 
ηεο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο θαη ηελ αλάθιεζε ή αθχξσζε έγθξηζεο. 

6.  Σν άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κεηά ηελ αλάθιεζε ή επηζηξνθή 
ηεο έγθξηζεο. 

7.  Σν άξζξν 27 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηελ παξνρήαπνδεκίσζεο γηα αλάθιεζε ή αθχξσζε έγθξηζεο ή δηαθνξνπνίεζε ησλ 
φξσλ, απαηηήζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο. 

8.  Σν άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ιήςεο αίηεζεο γηα έγθξηζε θαη ηελ ηήξεζε θαηάιιεινπ 
αξρείνπ απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 
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9.  Σν άξζξν 29 ηνπ Νφκνπ πξνλνεί γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ αλαθνξηθά κε 
εγθξίζεηο ή ηνπο φξνπο, ηηο απαηηήζεηο ή ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγθξίζεσλ. 

ΠΡΩΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 

Πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε θαη πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε γλσζηνπνίεζε (αλά πξαθηηθή)(Μνξθή γλσζηνπνίεζεο) 

1.  Πξαθηηθέο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο φπνπ ε κέζε εηήζηα ηηκή ζηηο ζπγθεληξψζεηο ξαδνλίνπ ζπλερίδνπλ λα ππεξβαίλνπλ ην 
εζληθφ επίπεδν αλαθνξάο ησλ 300 Bqm

-3
 θαηά κέζν φξν εηεζίσο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο, παξά ηα κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ 
θαη νξίδεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο Καλνληζκνχο 

Γηα ηε γλσζηνπνίεζεδηεμαγσγήο πξαθηηθψλ ζε ρψξνπο φπνπ νη ζπγθεληξψζεηο ξαδνλίνπ ζπλερίδνπλ λα ππεξβαίλνπλ ην 
εζληθφ επίπεδν αλαθνξάο αθφκα θαη κεηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ βειηηζηνπνίεζεο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο νη ζπγθεληξψζεηο ξαδνλίνπ ππεξβαίλνπλ ην εζληθφ επίπεδν 
αλαθνξάο, αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο, είδνο δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάξθεηα παξνπζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλζηνπο ρψξνπο απηνχο θαη εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο, 

(β) ξαδηνινγηθέοζπγθεληξψζεηο ξαδνλίνπ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,  

(γ)   κέηξα πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί γηα ηε κείσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ξαδνλίνπ,κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ απηψλ θαη ξαδηνινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ξαδνλίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ, 

(δ)  κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζηνπο 
ρψξνπο (π.ρ. ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, πεξηνξηζκφο ηεο παξνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ππφ 
κειέηεδηνξζσηηθά κέηξα ή κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ 
ησλ ζπγθεληξψζεσλ ξαδνλίνπ θ.ιπ.). 

2.  Καηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο πνπ πξνθαινχλ αλεζπρία απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 
απνδνζεί λνκηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57(3) ηνπ Νφκνπ θαηνη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη σο θαηαζηάζεηο 
ζρεδηαζκέλεο έθζεζεο 

Γηα ηε γλσζηνπνίεζεθαηαζηάζεσλ πθηζηάκελεο έθζεζεο πνπ πξνθαινχλ αλεζπρία απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, γηα 
ηηο νπνίεο κπνξεί λα απνδνζεί λνκηθή επζχλε θαη νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη σο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκέλεο έθζεζεο, 
απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία πξνθαιεί 
αλεζπρία απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο,  

(β)  αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη κειψλ ηνπ θνηλνχ ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο θαη εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαη 
ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ, 

(γ)  κέηξα πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί γηα ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ έθζεζεο ζηνπο πην πάλσ ρψξνπο, 

(δ)  κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο έθζεζεο, θαη 

(ε)  πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, φπνπ εθαξκφδεηαη, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. 

3.  Πξαθηηθέοπνπ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Νφκνπ θαη νη νπνίεο, παξά ηα θξηηήξηα εμαίξεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Νφκνπ, δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ παξνπζία θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ, ε 
νπνία ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο νδνχο έθζεζεο, ψζηε λα κελ 
κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο 

Γηα ηε γλσζηνπνίεζε πξαθηηθψλ πνπ, παξά ηα θξηηήξηα εμαίξεζεο, δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ παξνπζία θπζηθψλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ, ε νπνία ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο νδνχο 
έθζεζεο, ψζηε λα κελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 

(β)  κεηξήζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ θαη κειέηε θαηά πφζν έρεη επεξεαζηεί ή ελδέρεηαη λα 
επεξεαζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο νδνί έθζεζεο, ψζηε λα θαζηζηνχλ ηελ έθζεζε ηέηνηα πνπ λα κελ 
κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο,  

(γ)  κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

4.  Πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά κε ζπγθεληξψζεηο ελεξγφηεηαο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ κέρξη θαη 
10 θνξέο ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Σκήκα Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ 

Γηα ηε γλσζηνπνίεζε πξαθηηθψλ απηνχ ηνπ είδνπο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο 
εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρψξσλ ππφ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά 
ξαδηελεξγά πιηθά, ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, φπσο 
επίζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επεξεαζκφ ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ, 

1072



(β)  εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαη ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α), ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ νδψλ έθζεζεο θαηζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 
έθζεζε ζην ξαδφλην, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζεο απηήο, 

(γ)  θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, 

(δ)  εθφζνλ ε πξαθηηθή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ παξνπζία θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ: 

(i)  κεηξήζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ θαη κειέηε θαηά πφζν έρεη επεξεαζηεί ή 
ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο νδνί έθζεζεο, ψζηε λα θαζηζηνχλ ηελ έθζεζε 
ηέηνηα πνπ λα κελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

(ii)  κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

5.  Αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ξαδηνκηαζκέλα πιηθά θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο εγθεθξηκέλεο εθιχζεηο ή 
απνδεζκεπκέλα πιηθά κε βάζε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ θαη, ζπλεπψο, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο θαηάζηαζε 
ζρεδηαζκέλεο έθζεζεο: 

(α)  αλαθχθισζε ππνιεηκκάησλ απφ ηηο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ζε νηθνδνκηθά πιηθά 

(β)  ηειηθή δηάζεζε, αλαθχθισζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
κηαδξαζηεξηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ 

Γηα ηε γλσζηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ή πξαθηηθψλ απηνχ ηνπ είδνπο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  έθζεζε κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ελεξγφηεηαο ησλ θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 

(β)  εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηηο 
εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο, 

(γ)  κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα ηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ, 

(δ)  αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 5(α), ππνινγηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ (δειαδή ηνπ δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο γηα ηελ αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπνπλ 
νηθνδνκηθά πιηθά) πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 64 θαη επεμεγείηαη πεξαηηέξσ ζηνλ Γέθαην Πίλαθα ησλ 
Καλνληζκψλ, 

(ε)  αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην5(β), πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ 
ξαδηελεξγψλ πιηθψλ θαη ηεθκεξίσζε ησλ θξηηεξίσλ απνδέζκεπζεο ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

6.  Μεηαθνξά: 

(α) εμαηξνχκελσλ παθέησλ(exempted packages) κε ξαδηελεξγά πιηθά (UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911 θαη UN 
3507) 

(β) ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ρακειήο εηδηθήο ελεξγφηεηαο (LSA-I, LSA-II θαη LSA-III) πνπ δελ είλαη ζράζηκα ή γηα ηα νπνία 
ηζρχεη εμαίξεζε απφ ηα ζράζηκα πιηθά (UN 2912, UN 3321 θαη UN 3322) 

(γ) επηθαλεηαθά ξαδηνκηαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, γηα ηα νπνία ηα ξαδηελεξγά πιηθά δελ είλαη ζράζηκα ή γηα ηα νπνία 
ηζρχεη εμαίξεζε απφ ηα ζράζηκα πιηθά (SCO-1 ή SCO-2) (UN 2913) 

φπσο απηά νξίδνληαη: 

(α)  αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζηε ζεηξά Καλνληζκψλ ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν “IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, 
Specific Safety Requirements No. SSR-6 (Rev. 1): Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2018 
Edition)”, 

(β)  αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ή παθέησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά θαηά UN, ζηηο 
πζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 
Model Regulations, Volume I, Nineteenth revised edition, United Nations, New York and Geneva, 2015”. 

ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή επαλεθδφζεηο ηνπο. 

Γηα ηε γλσζηνπνίεζε πξαθηηθψλ απηνχ ηνπ είδνπο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο 
εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαθνξά, ηνπ παθέηνπ κεηαθνξάο θαη ηεθκεξίσζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζήκαλζεο ηνπ παθέηνπ κεηαθνξάο κε βάζε ηε ζεηξά Καλνληζκψλ No. SSR-
6 (Rev. 1) ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ,  

(β) ν ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 

(γ)  ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, πεξηιακβαλφκελσλ ηπρφλ ελδηάκεζσλ παξαιεπηψλ ή κεζαδφλησλ, 
θαη  

(δ)  ηηο εκεξνκελίεο, ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα γηα ηε κεηαθνξά ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΗΝΑΚΑ 

Πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κέζσ θαηαρψξεζεο 
θαη πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ 

θαηαρψξεζεο 

1.  Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο νδνληηαηξηθψλ εθαξκνγψλ θαη κέηξεζεο 
νζηηθήο κάδαο 

2.  Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε θαη ιεηηνπξγνχλ κε 
δηαθνξά δπλακηθνχ κηθξφηεξε απφ 200kV, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο (CT) 

3.  Πξαθηηθέο κε αλνηθηέο ξαδηελεξγέο πεγέο κε αλψηαηε ζπλνιηθή εηήζηα ζπγθέληξσζε ελεξγφηεηαο ηα 100 MBq γηα 
ζθνπνχο εξγαζηεξηαθψλ (in vitro) ηαηξηθψλ ή κε ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ 

4. Πξαθηηθέο κε θιεηζηέο ξαδηελεξγέο πεγέο Καηεγνξίαο 5[ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Αζθάιεηαο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο “Categorization of Radioactive Sources” RS-G-1.9 (Βηέλλε, 2005), φπσο ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί ή 
αληηθαηαζηαζεί] 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο γηα ηε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο θαη 
ξαδηελεξγέο πεγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα είδε πξαθηηθψλ 1 έσο 4 πην πάλσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)    ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο θαη ζηνηρεία γηα ηηο γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο θαη ξαδηελεξγέο πεγέο, 

(β)  ηεθκεξίσζε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ αθηηλνπξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ή ζα 
εκπιέθεηαη ζηηο πξαθηηθέο απηέο (γηα θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά), 

(γ)  ζρεδηαζηηθά θαη ρσξνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (i) ηεο εγθαηάζηαζεο, (ii) ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο θαη (iii) ησλ 
ξαδηελεξγψλ πεγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειεηψλ ζσξαθίζεσλ, φπσο εθαξκφδεηαη. 

Ζ απαίηεζε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή θαηφςεσλ θαη ηνκψλ, φπνπ ππνδεηθλχνληαη φινη νη 
ρψξνη ηεο εγθαηάζηαζεο, νη επηβιεπφκελεο θαη ειεγρφκελεο πεξηνρέο, εάλ ππάξρνπλ, νη εηδηθέο δηαηάμεηο 
πξνζηαζίαο, ε ζέζε ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ 
γεηηληάδνπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε, φπσο εθαξκφδεηαη.   

Ζ απαίηεζε γηα ηηο γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο ή ξαδηελεξγέο πεγέο πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή αλαιπηηθνχ θαηαιφγνπ 
ησλ γελλεηξηψλ ή πεγψλ αθηηλνβνιίαο πνπ δηαζέηεη ε εγθαηάζηαζε, πηζηνπνηεηηθψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή/θαη ησλ πεγψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα πξντφληα κε ζήκαλζε CE θαη 
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πεγψλ. 

(δ)  Δθηίκεζε ηεο ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ πξαθηηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

(i)  ηηο αλακελφκελεο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνχ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο,  

(ii)  ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ηηο πηζαλφηεηεο θαη ην κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ εθζέζεσλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο δχλαληαη λα πξνθχςνπλ δπλεηηθέο εθζέζεηο ή εθζέζεηο ιφγσ αηπρήκαηνο ή αθνχζηεο εθζέζεηο θαη ηα 
ιακβαλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο,  

(iii)  ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, δνθηκψλ απνδνρήο θαη ειέγρσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

(iv)  ηα ιεηηνπξγηθά φξηα, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο, φπσο εθαξκφδεηαη, 

(v)  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

(vi)  ηε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ εθηφο ρξήζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ή ηνπ 
πέξαλ ινγηθήο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο). 

Ννείηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δχλαληαη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ππνβνιή έθζεζεο αζθάιεηαο 
πνπ εηνηκάδεηαη απφ Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα 
ηνπ Νφκνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, ε αλσηέξσ εθηίκεζε / έθζεζε αζθάιεηαο εηνηκάδεηαη απφ 
Δκπεηξνγλψκνλα Ηαηξηθήο Φπζηθήο. 

Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο θαη ζπλππνινγίδνληαο ην κέγεζνο θαη 
ηελ πηζαλφηεηα έθζεζεο απφ ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δχλαηαη λα έρεη ν ξπζκηζηηθφο 
απηφο έιεγρνο ζηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ή ζηε βειηίσζε ηεο ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεγψλ αθηηλνβνιίαο, δχλαηαη λα απαηηεί ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ 
ζηελ έθζεζε αζθάιεηαο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

5.  Πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά, νη ζπγθεληξψζεηο ελεξγφηεηαο ησλ νπνίσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 
10 θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Σκήκα Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Σξίηνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο γηα ηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρψξσλ ππφ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά 
ξαδηελεξγά πιηθά, ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο, φπσο 
επίζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επεξεαζκφ ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ, 

(β)  εθηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαη ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α), ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ νδψλ έθζεζεο θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη 

1074



ε έθζεζε ζην ξαδφλην, πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζεο απηήο, θαζψο θαη πξφγξακκα αηνκηθήο 
δνζηκέηξεζεο, φπνπ απαηηείηαη, 

(γ)  εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, 

(δ)  εθφζνλ ε πξαθηηθή δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ παξνπζία θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ: 

(i)  κεηξήζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ θαη κειέηε θαηά πφζν έρεη επεξεαζηεί ή 
ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο νδνί έθζεζεο, ψζηε λα θαζηζηνχλ ηελ έθζεζε 
ηέηνηα πνπ λα κελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

(ii)  κέηξα πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

(ε)  εθηίκεζε ηεο ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ πξαθηηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

(i)  ηηο αλακελφκελεο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνχ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο,  

(ii)  ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ηηο πηζαλφηεηεο θαη ην κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ εθζέζεσλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο δχλαληαη λα πξνθχςνπλ δπλεηηθέο εθζέζεηο ή εθζέζεηο ιφγσ αηπρήκαηνο ή αθνχζηεο εθζέζεηο θαη ηα 
ιακβαλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο,  

(iii)  ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

(iv)  ηα ιεηηνπξγηθά φξηα, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο, φπσο εθαξκφδεηαη, 

(v)  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

(vi)  ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξίςεσλ, ηεο αλαθχθισζεο, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή ηεο ηειηθήο δηάζεζεο θπζηθψλ 
ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ή ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

Ννείηαη φηη νη πην πάλσ απαηηήζεηο δχλαληαη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ππνβνιή έθζεζεο αζθάιεηαο πνπ εηνηκάδεηαη απφ 
Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο θαη ζπλππνινγίδνληαο ην κέγεζνο θαη ηελ 
πηζαλφηεηα έθζεζεο απφ ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δχλαηαη λα έρεη ν ξπζκηζηηθφο απηφο 
έιεγρνο ζηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ή ζηε βειηίσζε ηεο ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεγψλ αθηηλνβνιίαο, δχλαηαη λα απαηηεί ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζηελ έθζεζε 
αζθάιεηαο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

6.  Δηζαγσγή, εμαγσγή, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη θάζε άιιε πξαθηηθή κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο γηα ηαηξηθή ή κε ηαηξηθή 
έθζεζε, αλεμαξηήησο εθαξκνδφκελεο δηαθνξάο δπλακηθνχ, πνπ δηεμάγεηαη πξηλ ην ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο 
ηεο γελλήηξηαο ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε ψζηε λα δχλαηαη λα πξνθαιέζεη έθζεζε 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο γηα ηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α) ηα ζηνηρεία ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, 

(β)  ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο. 

Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή αλαιπηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ γελλεηξηψλ πνπ αθνξά ε ππφ 
γλσζηνπνίεζε πξαθηηθή, πηζηνπνηεηηθψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο λνκνζεζίαο γηα πξντφληα κε ζήκαλζε CE θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

(γ)  ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη εθ λένπ θαηάξηηζεο ζηελ ξαδηνινγηθή αζθάιεηα θαη αθηηλνπξνζηαζία 
ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ή ζα εκπιέθεηαη ζηηο πξαθηηθέο απηέο θαη ηδηαίηεξα ζηελ εγθαηάζηαζε, 
ζπληήξεζε, επηδηφξζσζε θαη ηπρφλ ειέγρνπο απνδνρήο ηνπ εμνπιηζκνχ (γηα θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά) πξηλ 
απηφο ρξεζηκνπνηεζεί, 

(δ)  εθηίκεζε ηεο ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 
πξαθηηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

(i)  ηηο αλακελφκελεο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο κέρξη ν εμνπιηζκφο γίλεη απνδεθηφο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία, 

(ii)  ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ηηο πηζαλφηεηεο θαη ην κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ εθζέζεσλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο δχλαληαη λα πξνθχςνπλ δπλεηηθέο εθζέζεηο ή εθζέζεηο ιφγσ αηπρήκαηνο ή αθνχζηεο εθζέζεηο θαη ηα 
ιακβαλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο, 

(iii)  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

(iv)  ηε δηαρείξηζε ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο φηαλ απηέο θαζίζηαληαη πέξαλ ινγηθήο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Ννείηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δχλαληαη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ππνβνιή έθζεζεο αζθάιεηαο 
πνπ εηνηκάδεηαη απφ Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα 
ηνπ Νφκνπ. 

(ε)  ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξνκεζεπηή θαη ηνπ παξαιήπηε / ρξήζηε, πεξηιακβαλφκελσλ ηπρφλ ελδηάκεζσλ 
παξαιεπηψλ ή κεζαδφλησλ, 

(ζη) πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ απνδνρήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, 
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7.  Μεηαθνξά: 

(α)  ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ζε παθέηα ηχπνπ Α(είηε είλαη ζράζηκα ή γηα ηα νπνία ηζρχεη εμαίξεζε απφ ηα ζράζηκα πιηθά είηε 
φρη) (UN 2915, UN 3327, UN 3332 θαη UN 3333) 

(β) ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ρακειήο εηδηθήο ελεξγφηεηαο (LSA-ΗΗ θαη LSA-III) πνπ είλαη ζράζηκα (UN 3324 θαη UN 3325) 

(γ) επηθαλεηαθά ξαδηνκηαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ είλαη ζράζηκν (SCO-1 ή SCO-2) (UN 3326) 

φπσο απηά νξίδνληαη: 

(α)  αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζηε ζεηξά Καλνληζκψλ ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν “IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, 
Specific Safety Requirements No. SSR-6 (Rev. 1): Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2018 
Edition)”, 

(β)  αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ή παθέησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά θαηά UN, ζηηο 
πζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 
Model Regulations, Volume I, Nineteenth revised edition, United Nations, New York and Geneva, 2015”. 

ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή επαλεθδφζεηο ηνπο 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο γηα ηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο, απαηηείηαη ε ππνβνιή πιεξνθνξηψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαθνξά, ηνπ παθέηνπ κεηαθνξάο θαη ηεθκεξίσζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζήκαλζεο ηνπ παθέηνπ κεηαθνξάο κε βάζε ηε ζεηξά Καλνληζκψλ No. SSR-
6 (Rev. 1) ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, 

(β) ν ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 

(γ)  ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, πεξηιακβαλφκελσλ ηπρφλ ελδηάκεζσλ παξαιεπηψλ ή κεζαδφλησλ, 

(δ)  ηηο εκεξνκελίεο, ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα γηα ηε κεηαθνξά ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 

(ε) εθηίκεζε ηεο ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά, 

(ζη) πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο, θαη 

(δ)  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη νδεγίεο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

ΣΡΗΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 

ΜΔΡΟ Η 

Πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κέζσ αδεηνδφηεζεο 

1. Δθνχζηα ρνξήγεζε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζε αλζξψπνπο θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξά ηελ αθηηλνπξνζηαζία ησλ 
αλζξψπσλ, ζε δψα,κε ζθνπφ ηελ ηαηξηθή ή θηεληαηξηθή δηάγλσζε, ζεξαπεία ή έξεπλα 

2. Λεηηνπξγία θαη απνμήισζε θάζε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη εθκεηάιιεπζε θαη θιείζηκν νξπρείσλ νπξαλίνπ 

3. Δθνχζηα πξνζζήθε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζηελ παξαγσγή ή παξαζθεπή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ή άιισλ πξντφλησλ, 
πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηαηξηθψλ πξντφλησλ (ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ), θαζψο θαη ε εηζαγσγή ή εμαγσγή απηψλ 
ησλ πξντφλησλ 

4. Κάζε πξαθηηθή πνπ αθνξά θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο 

5. Λεηηνπξγία, απνμήισζε θαη θιείζηκν νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο γηα ηε καθξνρξφληα απνζήθεπζε ή δηάζεζε 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ξαδηελεξγά απφβιεηα γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ 

6. Πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθιπζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ξαδηελεξγνχ πιηθνχ, κέζσ αέξησλ ή πγξψλ 
ιπκάησλ, ζην πεξηβάιινλ 

7.  Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο γηα ηαηξηθή έθζεζε, άιιεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην είδνο πξαθηηθψλ 1 ηνπ 
Γεχηεξνπ Πίλαθαηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο  

8. Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε, άιιεο απφ απηέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην είδνο πξαθηηθψλ 2 ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, δειαδή πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 
δηαθνξά δπλακηθνχ κεγαιχηεξε απφ 200kV, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο (CT) 

9.  Πξαθηηθέο κε πάζεο θχζεο επηηαρπληέο γηα ηαηξηθή έθζεζε ή γηα κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε, πιελ ησλ 
ειεθηξνληθψλ κηθξνζθνπίσλ 

10. Πξαθηηθέο κε θιεηζηέο ή αλνηθηέο ξαδηελεξγέο πεγέο, άιιεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα είδε πξαθηηθψλ3θαη 4 ηνπ 
Γεχηεξνπ Πίλαθαηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. Ννείηαη φηη ζηηο ξαδηελεξγέο πεγέο απηέο πεξηιακβάλεηαη θάζε ηχπνο 
ππξεληθνχ ζράζηκνπ πιηθνχ 

11.  Μεηαθνξά: 

(α)  ξαδηελεξγψλ πεγψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα είδε πξαθηηθψλ 4 ηνπ παξφληνο Πίλαθα 

(β) ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ή παθέησλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ πέξαλ απφ ηχπνπ Α (ηχπνπ B(U), B(M) ή C) (UN 2916, 
UN 3328, UN 2917, UN 3329, UN 3323 θαη UN 3330) 
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(γ) ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή δηάηαμε (special arrangement) (UN 2919 θαη UN 3331) 

(δ) εμαθζνξηνχρνπ νπξαλίνπ (UN 2977, UN 2978, UN 3507) 

φπσο απηά νξίδνληαη: 

(α)  αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζηε ζεηξά Καλνληζκψλ ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν “IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, 
Specific Safety Requirements No. SSR-6 (Rev. 1): Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2018 
Edition)”, 

(β)  αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ή παθέησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά θαηά UN, ζηηο 
πζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 
Model Regulations, Volume I, Nineteenth revised edition, United Nations, New York and Geneva, 2015”. 

ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή επαλεθδφζεηο ηνπο. 

 

ΜΔΡΟ ΗΗ 

Γηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο 

1.  Όιεο νη αηηήζεηο γηα έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο, ε νπνία απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ απεπζχλνληαη 
ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, κέζσ εληχπσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, ηα νπνία πξέπεη λα πεξηέρνπλ 
φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο.  

2.  Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ παξαρψξεζεο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο γηα κεηαθνξά, εηζαγσγή, εμαγσγή, 
απνζηνιή ή πξνκήζεηα πεγψλ ή γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο ή επηηαρπληψλ, πξνηνχ ζέζεη, δηαθνξνπνηήζεη, εηνηκάζεη ή 
ιάβεη απφθαζε γηα φξνπο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο, ε 
Τπεξεζία Διέγρνπ ζπκβνπιεχεηαη ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Αδεηνδφηεζεο πνπ νξίδεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα 
ηνπ Νφκνπ. 

3.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ ιακβάλεη ππφςε γηα ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ 
αδεηνδφηεζεο ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο Αδεηνδφηεζεο, ρσξίο φκσο λα δεζκεχεηαη απφ απηή. 

4.  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ, φιεο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ αηηήζεηο γηα 
έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο θαη ηνπο φξνπο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο απνζηέιινληαη ζηνλ αηηεηή απφ ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ. 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ 

Όξνη, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο 

1.  Ζ έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, 
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη θαηά ηελ παξαρψξεζε ηεο 
έγθξηζεο ή κεηαγελέζηεξα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη αλαθνξά ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηεο έγθξηζεο είλαη λνκηθψο εθηειεζηά, ελψ 
επηβάιιεη θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο ζηα φξηα θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνη. Οη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ιακβάλνπλ ππφςε, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ ηππηθή θαη ηεθκεξησκέλε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο βειηηζηνπνίεζεο. 

Ννείηαη φηη γηα πθηζηάκελεο πξαθηηθέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε 
ρνξήγεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο απηήο, δχλαηαη λα επηβάιιεηαη, θαηά 
πεξίπησζε, ππνρξέσζε γηα απφξξηςε, δηάζεζε, αλαθχθισζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεγψλ ή 
γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο ή επηηαρπληψλ ή άιινπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νφκν.  

2.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο γηα ηελ εθαξκνγή φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο πνπ παξαρσξείηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηνπ Νφκνπ ζηελ 
πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ ή εξγνδνηψλ πνπ εθηεινχλ νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε πξαθηηθή, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 
έγθξηζε θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ. 

3.  Ζ εμαζθάιηζε άιινπ ηχπνπ εγθξίζεσλ ή αδεηψλ απφ ηελ επηρείξεζε απφ άιιεΑξρή δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
επηρείξεκα ή πιενλέθηεκα γηα ηελ εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε έγθξηζεο κε βάζε ηνλ Νφκν. Οκνίσο, ε αλαγθαηφηεηα γηα 
εμαζθάιηζε άιισλ αδεηψλ απφ άιιεΑξρή, γηα ηηο νπνίεο νπνηεζδήπνηε εγθξίζεηο παξαρσξνχληαη κε βάζε ηνλ Νφκν 
ζεσξνχληαη σο πξναπαηηνχκελεο, δελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηρείξεκα ή λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν σο αληηθείκελν γηα άζθεζε πίεζεο γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη κε βάζε 
ηνλ Νφκν. 

4.  Υσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1, νη φξνη, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο ηίζεληαη αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ: 

(α)  ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, 

(β)  ζηα ειάρηζηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε απφ πιεπξάο δεμηνηήησλ θαη 
ηθαλνηήησλ, 

(γ)  ζε θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ θαη απφδνζεο θαη ζε απαηηήζεηο δηαηήξεζεο πεγψλ αθηηλνβνιίαο, ζπζθεπψλ, εμνπιηζκνχ 
θαη άιισλ ζπζηεκάησλ, 

(δ)  ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή, 
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(ε)  ζηνλ έιεγρν ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαρείξηζεο απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
ξαδηελεξγψλ πεγψλ πνπ θαζίζηαληαη εθηφο ρξήζεο, 

(ζη) ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαπίζησζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή 
ηεο παξνπζίαο θαη ηεο έληαζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη απφ νηηδήπνηε 
ππάξρεη ζην ππνζηαηηθφ ή ηελ εγθαηάζηαζε ή απφ νηηδήπνηε κεηαθέξεηαη, απνκαθξχλεηαη ή απνξξίπηεηαη ζε απηφ, 

(δ)  ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ρσξνζέηεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία, ηελ ηξνπνπνίεζε, ηε ζπληήξεζε, 
ηνλ ηεξκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ή ην θιείζηκν νπνηνπδήπνηε ππνζηαηηθνχ, εγθαηάζηαζεο ή εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρεη 
ξαδηελεξγέο νπζίεο ή νπνηαζδήπνηε γελλήηξηαο αθηηλνβνιίαο ή επηηαρπληή ή νπνηαζδήπνηε ππξεληθήο 
εγθαηάζηαζεο, 

(ε)  ζε πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 
έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, 

(ζ)  ζηνλ ρεηξηζκφ, επεμεξγαζία, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, απφξξηςε, δηάζεζε, αλαθχισζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε 
(νπνηνδήπνηε εθαξκφδεηαη) ξαδηελεξγψλ πιηθψλ θαη γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο ή επηηαρπληψλ, 

(η)  ζηελ απφξξηςε ιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγέο νπζίεο, φπσο ξπζκίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 
αθηηλνπξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ (έθζεζε ηνπ θνηλνχ), κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο έθιπζεο ή απειεπζέξσζεο 
ιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ, θαη 

(ηα)  ζηε δηαρείξηζε θαη δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ, θαη ζηνλ βαζκφ εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζε ζρέζε, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο. 

5.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ ζπκβνπιεχεηαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ φξσλ, απαηηήζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Αδεηνδφηεζεο πνπ 
νξίδεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

6.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα παξαρσξεί εγθξίζεηο κε βάζε γεληθνχο φξνπο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο 
νπνίνπο έρεη ήδε ζπκβνπιεπζεί ηελ σο άλσ Σερληθή Δπηηξνπή Αδεηνδφηεζεο. 

7.  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα δεκνζηεχεη θαηάινγν ησλ εγθξίζεσλ θαη ηνπο γεληθνχο φξνπο, απαηηήζεηο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο απηφ. 

ΜΔΡΟ ΗV 

Σκήκα Α 

Καηάινγνο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κέζσ ησλ αηηήζεσλ 
παξαρψξεζεο έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε κέζσ αδεηνδφηεζεο γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ Μέξνπο Η ηνπ παξφληνο Πίλαθα, απαηηείηαη ε 
ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α) Δπζχλεο θαη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 

Ννείηαη φηη ε απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνγξάκκαηνο αηνκηθήο 
δνζηκέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζε έγθπεο ή γαινπρνχζεο εξγαδφκελεο. 

(β)  Ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη εθ λένπ 
θαηάξηηζεο πνπ έρεη ιάβεη. 

Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη 
ζηηο πξαθηηθέο ή άιιεο δηαδηθαζίεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαη ηεθκεξίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 
αθηηλνπξνζηαζία πνπ έρεη ιάβεη ην θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο 
επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 70, θαη ηνλ 
Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, απαηηείηαη ζην άξζξν 45(15) ηνπ Νφκνπ 
θαη πεξηγξάθεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο 24 θαη 68. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, ππνβάιινληαη αληίζηνηρα γηα θάζε πξαθηηθή ηα ζηνηρεία ησλ ηαηξψλ, ησλ 
ρεηξηζηψλ, ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Ηαηξηθήο Φπζηθήο θαη ησλ θπζηθψλ ηαηξηθήο. 

(γ) ρεδηαζηηθά θαη ρσξνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (i) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη (ii) ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κειεηψλ ζσξαθίζεσλ, φπνπ απαηηείηαη, θαη άιισλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ πνπ δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 
απφ πιεπξάο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο, φπσο νη κεηεσξνινγηθέο, γεσινγηθέο, ζεηζκνινγηθέο, 
πδξνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο, φπσο εθαξκφδεηαη. 

Ζ απαίηεζε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο θαηφςεσλ θαη ηνκψλ, φπνπ ππνδεηθλχνληαη 
φινη νη ρψξνη ηεο εγθαηάζηαζεο, νη επηβιεπφκελεο θαη ειεγρφκελεο πεξηνρέο, νη εηδηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο, ε ζέζε 
ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε, φπσο 
εθαξκφδεηαη.   

Ζ απαίηεζε γηα ηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο αλαιπηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ πεγψλ 
αθηηλνβνιίαο πνπ δηαζέηεη ε εγθαηάζηαζε, πηζηνπνηεηηθψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
ή/θαη ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα πξντφληα κε ζήκαλζε CE θαη ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πεγψλ. 
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ηελ πεξίπησζε ρξήζεο πεγψλ αθηηλνβνιίαο ζε πξαθηηθέο ππξεληθήο ηαηξηθήο, απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε ππνβνιή 
πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Κχπξν απφ ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ θπθινθνξία 
θαξκάθσλ ή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ αληίζηνηρν Δπξσπατθφ ή δηεζλή νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Κχπξν ή 
άιιε ηεθκεξίσζε απφ αξκφδηα Αξρή ε νπνία εγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ησλ 
ελ ιφγσ πξαθηηθψλ. 

ηελ πεξίπησζε πξαθηηθψλ κε θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο, ιακβάλνληαη επηπξφζζεηα δεφλησο ππφςε νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ Μέξνπο VIIIησλ Καλνληζκψλθαη εηδηθφηεξα νη απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ 74, 75 θαη 77 (Σκήκαη 
ηνπ παξφληνο Μέξνπο). 

Πεξαηηέξσ, γηα πξαθηηθέο κε επηηαρπληέο ζσκαηηδίσλ ζηελ ηαηξηθή ή άιιεο εθαξκνγέο (βηνκεραληθέο, εξεπλεηηθέο 
θ.ιπ.) θαη γηα θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο, απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα αθφινπζα:  

(i)  πεξηγξαθή ηνπ επηηαρπληή ή ηεο δηάηαμεο ηεο θιεηζηήο πεγήο πςειήο ελεξγφηεηαο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ,  

(ii)  πεξηγξαθή ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη ηεο πηζαλήο ελεξγνπνίεζεο πιηθψλ,  

(iii)  κειέηε εθηίκεζεο ησλ κε-ξαδηνινγηθψλ θηλδχλσλ, π.ρ. παξαγσγή ηνμηθψλ αεξίσλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη 
κεραλνινγηθψλ θηλδχλσλ θ.ιπ. θαη πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη δηαηάμεσλ,  

(iv)  θαηάινγνο κε ηα εθαξκνζηέα πξφηππα αζθάιεηαο θαη πξφηππα ηππνπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε, φπνπ εθαξκφδεηαη. 

(δ)  Γηεμαγφκελεο πξαθηηθέο θαη αλακελφκελεο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνχ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο. 

(ε) Δθηίκεζε ηεο ππξεληθήο ή ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξαθηηθψλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα: 

(i) εληνπίδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα πξνθχςνπλ δπλεηηθέο εθζέζεηο ή εθζέζεηο ιφγσ αηπρήκαηνο 
θαη αθνχζηεο ηαηξηθέο εθζέζεηο, 

(ii)  εθηηκψληαη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, νη πηζαλφηεηεο θαη ην κέγεζνο δπλεηηθψλ εθζέζεσλ, 

(iii) αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, 
πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

(iv) θαζνξίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά φξηα θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Ννείηαη φηη νη πην πάλσ απαηηήζεηο δχλαληαη λα ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο πνπ εηνηκάδεηαη 
απφ Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. Ζ 
Τπεξεζία Διέγρνπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο θαη ζπλππνινγίδνληαο ην κέγεζνο θαη ηελ 
πηζαλφηεηα έθζεζεο απφ ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δχλαηαη λα έρεη ν ξπζκηζηηθφο απηφο 
έιεγρνο ζηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ή ζηε βειηίσζε ηεο ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεγψλ αθηηλνβνιίαο, δχλαηαη λα απαηηεί ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζηελ έθζεζε 
αζθάιεηαο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε αλσηέξσ έθζεζε αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ή ζπλνδεχεηαη, φπνπ θαη φπσο εθαξκφδεηαη, κειέηε 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (γ) πην πάλσ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, ε αλσηέξσ εθηίκεζε / έθζεζε αζθάιεηαο πξέπεη λα εηνηκάδεηαη απφ 
Δκπεηξνγλψκνλα Ηαηξηθήο Φπζηθήο. 

(ζη) Γηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οη αξρέο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ εηνηκαζία ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο 
θαη νη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην εζσηεξηθφ ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο παξαηίζεληαη ζηα 
Μέξε ΗΗΗ θαη IV ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο αηπρεκάησλ θαη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Τπεξεζίαο 
Διέγρνπ. 

(δ)  πληήξεζε, δνθηκή, επηζεψξεζε θαη ηαθηηθφο έιεγρνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πεγή αθηηλνβνιίαο θαη ε 
εγθαηάζηαζε ζπλερίδνπλ λα πιεξνχλ ηηο ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο, ηα ιεηηνπξγηθά φξηα θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξηφδνπ δσήο ηνπο. 

(ε) Γηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο θαη κέηξα γηα ηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ 
απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ 
πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαη ηελ απνμήισζε ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, ε 
απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηα εθθξίκαηα ησλ αζζελψλ ππξεληθήο ηαηξηθήο. 

(ζ)  Γηαρείξηζε εθηφο ρξήζεο πεγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιχζεσλ δηάζεζεο ηέηνησλ πεγψλ κεηά ηελ πεξίνδν σθέιηκεο 
ρξήζεο ηνπο, εθφζνλ ελδείθλπηαη. 

Ζ απαίηεζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε πξνο απνθπγή θάζε 
απψιεηαο, ζεκαληηθήο δηαξξνήο, θινπήο ή κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ξαδηελεξγψλ πεγψλ θαη πιηθψλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη γξαπηή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή κηαο θιεηζηήο ξαδηελεξγνχ 
πεγήο πςειήο ελεξγφηεηαο πνπ εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ φηη απνδέρεηαη ηελ επηζηξνθή ηεο πεγήο απφ ηελ επηρείξεζε 
φηαλ απηή θαζίζηαηαη πεγή εθηφο ρξήζεο. Ννείηαη φηη ε απνδνρή απηή πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε 
επηρείξεζε ηεξκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θεξχηηεη πηψρεπζε ή θαζίζηαηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αθεξέγγπα σο 
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πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ γξαπηή απνδνρή απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα ή πξνκεζεχηξηα εηαηξεία πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη θαη απφ γξαπηή δήισζε απφ ηελ επηρείξεζε φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
ηεο θαηαζθεπάζηξηαο ή πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ ψζηε λα απνδερζεί ηελ επηζηξνθή ηέηνηαο πεγήο φηαλ 
απηή θαηαζηεί εθηφο ρξήζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ. 

(η)  Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

(ηα) Oηθνλνκηθνηερληθή κειέηε, ζηελ νπνία λα γίλεηαη εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη θαζ’ φιν ηνλ 
θχθιν δσήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κέρξη ηελ απνμήισζε θαη απνδέζκεπζε απφ ηνλ ξπζκηζηηθφ έιεγρν, θαη ρξήζεο ησλ 
πεγψλ αθηηλνβνιίαο,θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ απηψλ. 

(ηβ) Σήξεζε θαηάιιεισλ αξρείσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε αλνηθηψλ ή θιεηζηψλ 
πεγψλ αθηηλνβνιίαο. 

(ηγ)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. φλνκα επηρείξεζεο φπσο είλαη θαηαρσξεκέλε ζηνλΈθνξν 
Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο,ζηνηρείνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, θπζηθή δηεχζπλζε, 
δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο, άιια ζηνηρεία επηρείξεζεο θ.ιπ.). 

Σκήκα Β 

Πξφζζεηεο εηδηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθνχζηα πξνζζήθε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζηελ παξαγσγή ή παξαζθεπή 
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ή άιισλ πξντφλησλ, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηαηξηθψλ πξντφλησλ (ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ), θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή απηψλ ησλ πξντφλησλ 

ηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο γηα εθνχζηα πξνζζήθε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζηελ παξαγσγή ή 
παξαζθεπή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ή άιισλ πξντφλησλ, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηαηξηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε 
εηζαγσγή απηψλ ησλ πξντφλησλ, απαηηείηαη επηπξφζζεηα φπσο ππνβάιινληαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο 
εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο (κνξθή, ζχζηαζε, ηδηφηεηεο, ξαδηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θ.ιπ.) θαη ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία 
πξννξίδεηαη. 

Ννείηαη φηη ν φξνο “ξαδηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά” πεξηιακβάλεη ην ππφ αλαθνξά ξαδηντζφηνπν ή ξαδηντζφηνπα, ηελ 
ελεξγφηεηα αλά ηεκάρην θαη ηε ζπλνιηθή ελεξγφηεηα αλά πξντφλ ή απνζηνιή, ηνλ εμσηεξηθφ ξπζκφ δφζεο απφ θάζε 
πξνζηηή επηθάλεηα ηνπ πξντφληνο θ.ιπ. 

(β)  Δηδηθέο δηεπζεηήζεηο θαηά ηελ παξαγσγή, παξαζθεπή, εηζαγσγή, δηαρείξηζε, δηάζεζε ζηελ αγνξά, αλαθχθισζε, 
επηζθεπή ή ζπληήξεζε ηέηνησλ πξντφλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ξαδηελεξγψλ 
νπζηψλ ζην πξντφλ. 

Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηέηνησλ πξντφλησλ, απαηηείηαη πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηα 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ξαδηελεξγνχ νπζίαο, φπσο εθαξκφδεηαη, π.ρ. ζσξάθηζε θαη δνρείν εγθισβηζκνχ 
ηεο πεγήο, αληνρή ζε ζπλήζεηο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο φπσο ππξθαγηά, πιεκκχξα, ξίςε, πηψζε, ζπκπίεζε, 
ζχλζιηςε θ.ιπ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζηελ ίδηα πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηέηνησλ πξντφλησλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή 
πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Κχπξν απφ ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ θπθινθνξία θαξκάθσλ 
ή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ αληίζηνηρν Δπξσπατθφ ή δηεζλή νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Κχπξν ή άιιε 
ηεθκεξίσζε απφ αξκφδηα Αξρή ε νπνία εγθξίλεη ηε ρξήζε ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ 
πξαθηηθψλ. 

(γ)  Τπφδεηγκα νδεγηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

Σκήκα Γ 

Πξφζζεηεο εηδηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνμήισζε εγθαηαζηάζεσλ 

1.  Γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο αλαθνξηθά κε ηελ απνμήισζε εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  αηηηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο, πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ηεο πξαθηηθήο θαη ρξνλνδηάγξακκα ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, 

(β)  κέηξα γηα πξφιεςε θαη πξνζηαζία θαη κείσζε ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαη έθζεζεο ηνπ θνηλνχ, φπσο 
εθαξκφδεηαη, 

(γ)  εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
πξαθηηθή (ηχπνο, φγθνο, ξαδηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, άιια ραξαθηεξηζηηθά θ.ιπ.) θαη ηε δηαρείξηζε θαη δηάζεζή 
ηνπο, 

(δ)  ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ απφ ηελ άπνςε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη γηα 
ηπρφλ κειινληηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, είηε πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Νφκνπ είηε φρη. 

2.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ, ε επηρείξεζε ή ν θνξέαο πνπ είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ πξαθηηθή ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ αλαιπηηθή έθζεζε, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά γηα φια 
ηα παξαπάλσ. Ζ έθζεζε εηνηκάδεηαη απφ Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη πεξηέρεη δήισζε γηα ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ απνμήισζε θαη θαηά πφζν θξίλεηαη φηη ν ρψξνο κπνξεί λα δνζεί γηα ειεχζεξε ρξήζε απφ ην θνηλφ ή 
γηα ηε δηεμαγσγή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ, φπσο εθαξκφδεηαη. 
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3.  Οη πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ παξέρνληαη κε ηελ αίηεζε γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο γηα αδεηνδφηεζε 
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο V ηνπ Νφκνπ θαη εηδηθά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ ηελ 
εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο ή ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ πθηζηάκελεο έθζεζεο. 

Σκήκα Γ 

Πξφζζεηεο εηδηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ 

Γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε 
ππνβνιή πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, ηνπ ηειηθνχ παξαιήπηε θαη φισλ ησλ ηπρφλ κεζαδφλησλ ή ελδηάκεζσλ θαηφρσλ ησλ 
πιηθψλ κέρξη απηά λα θαηαιήμνπλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο, 

(β)  πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαθνξά, ηνπ παθέηνπ κεηαθνξάο θαη ηεθκεξίσζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζήκαλζεο ηνπ παθέηνπ κεηαθνξάο κε βάζε ηε ζεηξά Καλνληζκψλ No. SSR-6 
(Rev. 1) ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, 

(γ)  εγθξίζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ δεινχκελσλ απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ ή άιισλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ απφ ην ππνδεηθλπφκελν πξνζσπηθφ πνπ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ, γηα ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο, ηνπΤθππνπξγείνπ Ναπηηιίαο, γηα ηηο 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο,θαη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, γηα ηηο κεηαθνξέο απφ αέξνο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, 

(δ)  θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε, 
θαηάξηηζε θαη εθ λένπ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην αληηθείκελν ηεο κεηαθνξάο ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 

(ε)  εθηίκεζε ηεο ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά, 

(ζη)  εηδηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ξαδηελεξγνχ πιηθνχ, 

(δ)  πξφγξακκα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ δηεθπεξαίσζεο (νρήκαηα, αεξνζθάθε, πινία 
θ.ιπ.), ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ δηαπεξαίσζεο, 

(ε) πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο κεηαθνξάο, θαη 

(ζ)  δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη νδεγίεο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ άκεζσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ θαη ησλ ινηπψλ 
Τπεξεζηψλ άκεζεο απφθξηζεο. 

Σκήκα Δ 

Πξφζζεηε εηδηθή απαίηεζε γηα απνζηνιέο θιεηζηψλ πεγψλ πςειήο ελεξγφηεηαο εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηα ηελ απνζηνιή θιεηζηψλ πεγψλ πςειήο ελεξγφηεηαο, απαηηείηαη ε ππνβνιή, καδί κε ηελ αίηεζε γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο, 
ηνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνχ (Δπξαηφκ) 1493/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα απνζηνιή 
θιεηζηήο ξαδηελεξγνχ πεγήο κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σκήκα η 

Πξφζζεηεο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο 

Γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο αλαθνξηθά κε θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο, απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε ππνβνιή 
πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο εθαξκφδεηαη, γηα ηα αθφινπζα: 

(α)  ηεθκεξίσζε ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 72, ζηελ νπνία πξνλνείηαη φηη ε 
επηρείξεζε ηεξεί αξρεία γηα ηηο θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο ππφ ηελ επζχλε ηεο θαη φηη ηα αξρεία απηά 
πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Γσδέθαηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, 

(β)  ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ απφ ηελ επηρείξεζε ειεθηξνληθνχ ή έληππνπαξρείνπ ησλ θιεηζηψλ πεγψλ πςειήο 
ελεξγφηεηαο ππφ ηελ επζχλε ηεο. 

Σν αξρείν απηφ πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη ζε ζπλερή βάζε θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ:  

(i)  καδί κε ηελ αίηεζε γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο, πξηλ ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο ή, φπνπ απηφ δελ είλαη 
εθηθηφ,κε ηελ έλαξμε ηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ, ην ζπληνκφηεξν πξαθηηθψο δπλαηφ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
πεγήο, 

(ii)  θαηά δηαζηήκαηα, φπσοκπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, 

(iii)  φπνηε κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν πιεξνθνξηψλ ηνπ πην πάλσ Πίλαθα, 

(iv)  ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηνπ αξρείνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή, επεηδή ε επηρείξεζε δελ θαηέρεη πιένλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεγή. ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 
εγθαηάζηαζεο δηάζεζεο ή απνζήθεπζεο ηέηνησλ πεγψλ ή απνβιήησλ ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη ε πεγή, 

(v)  ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ, επεηδή ε επηρείξεζε δελ έρεη πιένλ ζηελ θαηνρή ηεο θακία πεγή, 

(vi)  φπνηε απηφ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ.  

Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αξρεία ηεξεί ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα πξνο επηζεψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ, φπνηε απηφ δεηεζεί. 

(γ)  ηεθκεξίσζε ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 77(1), ζηελ νπνία πξνλνείηαη φηη ε επηρείξεζε πνπ εθηειεί 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γέθαηνπ 
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Σξίηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ. Ζ δηάηαμε απηή απαηηεί ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ε επηρείξεζε 
πνπ είλαη ππεχζπλε γηα θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο: 

(i)  δηαζθαιίδεη φηη εθηεινχληαη ηαθηηθά θαηάιιειεο δνθηκέο, φπσο δνθηκέο δηαξξνήο βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ, γηα λα 
ειέγρεηαη θαη λα δηαηεξείηαη ε αθεξαηφηεηα θάζε πεγήο, 

(ii)  ειέγρεη ηαθηηθά, αλά ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα ηα νπνία δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, φηη 
θάζε πεγή, θαη, θαηά πεξίπησζε, ν εμνπιηζκφο ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ πεγή, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη βξίζθεηαη 
ζε θαιή εκθαλψο θαηάζηαζε ζηε ζέζε ρξήζεο ή απνζήθεπζεο, 

(iii)  δηαζθαιίδεη φηη θάζε ζηαζεξή θαη θηλεηή πεγή ππφθεηηαη ζε επαξθή ηεθκεξησκέλα κέηξα, φπσο γξαπηά 
πξσηφθνιια θαη δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν λα απνηξέπεηαη ε άλεπ αδείαο πξφζβαζε ζε απηήλ ή ε απψιεηα ή ε θινπή 
ηεο πεγήο ή ε θζνξά ηεο απφ ππξθαγηά, 

(iv)  θνηλνπνηεί άκεζα ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θάζε απψιεηα, θινπή, δηαξξνή ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε πεγήο, λα 
πξάηηεη ηα αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο θάζε πεγήο θαηφπηλ νπνηνπδήπνηε ζπκβάληνο, 
πεξηιακβαλφκελεο ηεο ππξθαγηάο πνπ κπνξεί λα έρεη πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πεγή, θαη λα ελεκεξψλεη, εθφζνλ 
ελδείθλπηαη, ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ζρεηηθά κε ην γεγνλφο θαη κε ηα κέηξα πνπ έιαβε, 

(v)  επηζηξέθεη θάζε εθηφο ρξήζεο πεγή ζηνλ πξνκεζεπηή ή λα ηελ ηνπνζεηεί ζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ή λα ηε 
κεηαβηβάδεη ζε άιινλ εμνπζηνδνηεκέλν θάηνρν ή επηρείξεζε, εθηφο εάλ ζπκθσλείηαη δηαθνξεηηθά κε ηελ αξκφδηα 
Αξρή, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο, κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, 

(vi)   βεβαηψλεηαη φηη, πξηλ απφ ηε κεηαθνξά, ν παξαιήπηεο δηαζέηεη θαηάιιειε έγθξηζε, θαη 

(vii) εηδνπνηεί πάξαπηα ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή αηχρεκα, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
ηπραία έθζεζε εξγαδφκελνπ ή κέινπο ηνπ θνηλνχ. 

(δ)  ηεθκεξίσζε ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 77(2), ζηνλ νπνίν πξνλνείηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο, ν 
πξνκεζεπηήο θαη θάζε επηρείξεζε πνπ είλαη ππεχζπλε γηα πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεηζηέο πεγέο πςειήο 
ελεξγφηεηαο δηαζθαιίδνπλ φηη νη θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο θαη ηα δνρεία εγθισβηζκνχ ηνπο ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηηο απαηηήζεηο αλαγλψξηζεο θαη ζήκαλζεο ηνπ Γέθαηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ. Ζ δηάηαμε απηή απαηηεί 
ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη: 

(i)  ν θαηαζθεπαζηήο ή πξνκεζεπηήο δηαζθαιίδεη φηη: 

(αα)  θάζε θιεηζηή πεγή πςειήο ελεξγφηεηαο ηαπηνπνηείηαη κε κνλαδηθφ αξηζκφ. Ο αξηζκφο απηφο ραξάδεηαη ή 
ζθξαγίδεηαη πάλσ ζηελ πεγή, εθφζνλ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ. Ο αξηζκφο απηφο ραξάδεηαη ή ζθξαγίδεηαη θαη 
ζην δνρείν εγθισβηζκνχ ηεο πεγήο. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
επαλαρξεζηκνπνηήζηκα δνρεία εγθισβηζκνχ θαη κεηαθνξάο, ην δνρείν εγθισβηζκνχ ηεο πεγήο πξέπεη 
ηνπιάρηζηνλ λα θέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο πεγήο. 

(ββ)  ην δνρείν εγθισβηζκνχ ηεο πεγήο θαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, ε πεγή θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη εηηθέηα γηα 
ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν αθηηλνβνιίαο. 

(γγ) παξέρεηαη θσηνγξαθία θάζε ηχπνπ ζρεδηαζκνχ πεγήο πνπ θαηαζθεπάδεη, θαζψο θαη ηνπ ηππηθνχ 
αληίζηνηρνπ δνρείνπ εγθισβηζκνχ. 

(ii)  ε επηρείξεζε  δηαζθαιίδεη φηη θάζε θιεηζηή πεγή πςειήο ελεξγφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνπλ φηη ε πεγή έρεη ηαθηνπνηεζεί θαη ζεκαλζεί ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (i), θαη φηη ε ζήκαλζε θαη νη 
εηηθέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i), παξακέλνπλ επαλάγλσζηεο. Οη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ 
θσηνγξαθίεο ηεο πεγήο, ηνπ δνρείνπ εγθισβηζκνχ, ηεο ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο, ηνπ εμαξηήκαηνο ή ηεο ζπζθεπήο, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

___________________ 
 

Έγηλε ζηηο 3 Μαΐνπ 2019. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

Αξρηεπηζεσξεηήο 
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