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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

  Αγ. Παρασκευή,20.12.2018 

 

Α.Π.: Α.α/416/18765/2018 
  
  
  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ  
Τμήμα Αδειών  & Ελέγχων  
Πληροφορίες: κα Σ.Βογιατζή 
Τηλέφωνο       : 210-650 6750 
E-mail                : stavroula.vogiatzi@eeae.gr 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

    
ΘΕΜΑ: Ανανέωση άδειας μεταφοράς κλειστών ραδιενεργών πηγών στην εταιρεία  
               Radiomedical Ε.Π.Ε. 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

α. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 
ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 39-46) και του άρθρου 90 (Α' 258), όπως 
ισχύει 

β. Το π.δ. 101/2018 (Α’ 194) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών 
προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 
90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ 
L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» 

γ.  Την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (Β’ 216) «Έγκριση Κανονισμών 
Ακτινοπροστασίας», όπως ισχύει 

δ.  Την υπ αριθμ. 1/232/09.10.15 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων 
υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της 
ΕΕΑΕ» (Β' 1074/16), όπως ισχύει 

ε. Την υπ αριθμ. Α.α/416/1984/2017/08.02.2017 Άδεια Μεταφοράς Ραδιοφαρμάκων 
στ.  Την από 10.12.2018 αίτηση της εταιρείας (Α.Π.ΕΕΑΕ: 18765/10.12.2018) 
            

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

Ανανεώνουμε την άδεια μεταφοράς  

στην εταιρεία «RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε.» (οργανισμός) στη διεύθυνση Πλωμαρίου 27, 151 26 Μαρούσι, 
σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, για τη διενέργεια πρακτικών μεταφοράς κλειστών 
ραδιενεργών πηγών τις οποίες ο οργανισμός εισάγει ή εξάγει από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. 
Βενιζέλος» στους τελικούς χρήστες (οργανισμούς) και το αντίστροφο, καθώς και από τους τελικούς 
χρήστες στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων και Πηγών του ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος». 
 

Η παρούσα άδεια χορηγείται στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε.» κ. 
Νικόλαο Α. Αντωνίου, ο οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα 
ακτινοπροστασίας και ασφάλειας. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

mailto:info@eeae.gr
http://www.eeae.gr/
mailto:stavroula.vogiatzi@eeae.gr
ΑΔΑ: 69Ζ5469ΗΕΡ-ΩΨΡ



X:\2018\Μεταφορές\RADIOMEDICAL\ΑΔΕΙΑ 18765_2018 RADIOMEDICAL.met_v2.doc 

Τ.Θ. 60092 – 153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ, T: 210 650 6700, F: 210 650 6748, E: info@eeae.gr, http://www.eeae.gr 
Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 

 

 

 

2 

 

 

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί για τη μεταφορά κλειστών ραδιενεργών πηγών τo όχημα που 
αναγράφεται στο παράρτημα.  

Η άδεια αυτή ισχύει από 20.12.2018 και λήγει στις 19.12.2019, με δυνατότητα ανανέωσής της. 

 

Γενικές διατάξεις:  

Ο οργανισμός καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και μέτρα για την πρόληψη, διερεύνηση και 
ανάλυση ατυχημάτων και συμβάντων καθώς και κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 

Ο οργανισμός διασφαλίζει τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και τεχνικά 
μέσα και καθορίζει σχέδιο δράσης για τον ασφαλή τερματισμό πρακτικών. 

Ο οργανισμός μεριμνά για την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκτιθέμενων 
εργαζομένων. 

Ο οργανισμός προσδιορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και μέτρα για την ακτινοπροστασία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων. 

Ο οργανισμός μεριμνά για την επίτευξη και διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου προστασίας μελών 
του κοινού. 

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον οργανισμό από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άλλες 
άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

Η παρούσα άδεια δύναται να τροποποιηθεί µόνο μετά από τη διαδικασία τροποποίησης και 
έγκρισης από την ΕΕΑΕ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση για την ανανέωση της άδειας, τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες πριν τη λήξη της υποβάλλοντας εκ νέου τις επικαιροποιημένες πληροφορίες και 
δικαιολογητικά. 

Η προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα της έκδοσής της, 
απευθύνεται, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της. 

Η ΕΕΑΕ επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων, αλλαγών  και 
περιορισμών  στον ανωτέρω οργανισμό, σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο 
για να εκπληρωθεί ο σκοπός των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και των ως άνω όρων. 

 

Όροι: 

1. Η μεταφορά των κλειστών ραδιενεργών πηγών θα πραγματοποιείται εφόσον οι τελικοί 
χρήστες (οργανισμοί), πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτό θα διασφαλίζεται από την 
εταιρεία RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε., από την on line βάση δεδομένων που τηρείται μεταξύ 
εταιρείας RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε. και ΕΕΑΕ. 

2. Η μεταφορά ραδιενεργών από τους τελικούς χρήστες στην Εγκατάσταση Διαχείρισης 
Ραδιενεργών Αποβλήτων και Πηγών του ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα 
πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του ΙΠΡΕΤΕΑ.   

3. Η αποκλειστική ευθύνη μεταφοράς παραμένει στην εταιρεία RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε, 
ανεξαρτήτως των χρησιμοποιούμενων για το σκοπό αυτό μέσων.  

4. H εταιρεία RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε. υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των όρων και 
προϋποθέσεων σχετικά με την κυκλοφορία του οχήματος που χρησιμοποιεί (συν. 
Παράρτημα). 

5. Η παρουσία συνοδηγού στα οχήματα μεταφοράς συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση της φυσικής προστασίας των υπό μεταφορά υλικών. 
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6. Η εταιρεία RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε. υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού του πανελλαδικού της δικτύου. 

7. Σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, σε οτιδήποτε, σχετικό με τις υποβληθείσες μελέτες και 
δικαιολογητικά, η εταιρεία RADIOMEDICAL Ε.Π.Ε. ενημερώνει εγγράφως και άμεσα την 
ΕΕΑΕ. 

 

Η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω εμπίπτει στις κυρώσεις του ν. 4310/2014 (α σχετ.). 

 
 
Συνημμένα:  
Παράρτημα  με το χρησιμοποιούμενο όχημα για τη μεταφορά κλειστών ραδιενεργών πηγών. 
 
 
  

           Ο Προϊστάμενος του  
     Τμήματος Αδειών & Ελέγχων 

 
 
 
 

   Κ. Ι. Χουρδάκης 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: RADIOMEDICAL ΕΠΕ         
             Πλωμαρίου 27 
              151 26  ΜΑΡΟΥΣΙ  ΑΤΤΙΚΗ 
             Υπόψη κ. Ν. Α.Αντωνίου 
 
 
 
ΑΛ/ΚΙΧ/ΖΠ   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
της υπ. αριθμ. Α.α/416/18765/2018/20.12.2018 άδειας 

 
Ο οργανισμός χρησιμοποιεί το όχημα με τον παρακάτω αριθμό κυκλοφορίας: 

 ΥΝΥ 9982 
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