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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 
Αγ. Παρασκευή, 19.09.2022 
Α.Π.: Α/435/12943/2022 

  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Θέμα: Τροποποίηση Άδειας Παρατεταμένης Διακοπής Λειτουργίας για τον Ερευνητικό Πυρηνικό 

Αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
α.  Τον 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. Τις απαιτήσεις του π.δ. 60/2012 (Α΄ 111) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων» 

δ. Τις απαιτήσεις της ΥΑ Π/112/305/17.10.2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) «Βασικές Απαιτήσεις Πυρηνικής 
Ασφάλειας και Ρυθμιστικός Έλεγχος Ερευνητικών Πυρηνικών Αντιδραστήρων», όπως ισχύει  

ε. Το π.δ. 122/2013 (Α' 177) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή 
διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L199/02.08.2011)» 

στ.  Το π.δ. 91/2017 (Α’ 130) «Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή 
διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013» 

ζ. Την κυα 131207/Ι3/27.12.2015 (Β’ 1858/27.08.15) «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση 
των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων» 

η.  Την υπ. αριθμ. 1/232/09.10.15 απόφαση (Β' 1074/15.04.2016) «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», όπως 
ισχύει 

θ. Την υπ. αριθμ. 260/2019-4038/16.10.19 αίτηση του ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με ΑΠ ΕΕΑΕ: 
14893/17.10.19 

ι.  Τα από 23.12.21 και 02.03.22 έγγραφα του οργανισμού με ΑΠ ΕΕΑΕ: 22696/23.12.21 και 3995/28.03.22 
ια. Την υπ. αριθμ. Α.α/427/3995/2022/30.03.22 έκθεση αξιολόγησης 
ιβ. Την υπ. αριθμ. Α/435/14893/2019/29.11.19 ανανέωση άδειας παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας 
ιγ. Την υπ. αριθμ. Α/435/12580/2020/05.10.20 τροποποίηση της (ιβ) σχετικής άδειας 
ιδ. Την υπ. αριθμ. Α/435/4732/2022/11.05.22 τροποποίηση της (ιβ) σχετικής άδειας 
ιε.  Τα από 12.09.22 συμπληρωματικά στοιχεία με ΑΠ ΕΕΑΕ: 12427/12.09.22 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

τροποποιούμε την άδεια  

του υπό στοιχεία (ιβ) σχετικού, του οργανισμού ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (GRR-1), στη διεύθυνση Πατριάρχου 
Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή Αττικής, ως προς το παράρτημα.  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Ο οργανισμός, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διευθυντή και Πρόεδρο ΔΣ, Δρ. Γεώργιο Νούνεση, έχει την 
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τα θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας.  

Στην εγκατάσταση είναι αποθηκευμένα τα ραδιενεργά υλικά του παραρτήματος. Η άδεια εκδίδεται με βάση το 
(ια) σχετικό, το οποίο αποτελεί την πιστοποίηση της ΕΕΑΕ για την καταλληλόλητα από άποψη 
ακτινοπροστασίας των συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Η άδεια αυτή ισχύει έως 25.10.2024. Για την ανανέωσή της ο οργανισμός υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά 
βάσει του δ’ σχετικού. Η άδεια δύναται να τροποποιηθεί µόνο μετά από τη διαδικασία τροποποίησης και 
έγκρισης από την ΕΕΑΕ βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

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

Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση για την ανανέωση της άδειας, τουλάχιστον ένα (1) έτος 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. 

 
 Ειδικοί Όροι της Άδειας 

1. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του οργανισμού (θ΄ σχετ.) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
άδειας. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη συνεχή και συστηματική επικαιροποίηση και 
συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης αξιολόγησης. Ο οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ 
για την ολοκλήρωση των ενεργειών σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης αξιολόγησης. 

2. Ο οργανισμός να μεριμνήσει μέχρι τη λήξη της παρούσας για την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού και της 
οριστικοποίησης του τρόπου διαχείρισης των ενεργοποιημένων ή ρυπασμένων ραδιενεργών υλικών που 
βρίσκονται αποθηκευμένα στο Hot Cell του εργαστηρίου του αντιδραστήρα.  

3. Ο οργανισμός να αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία για το σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης εντός της εγκατάστασης για το παρόν στάδιο ζωής του αντιδραστήρα μέχρι 31.12.2022. 

4. Για την ανανέωση της άδειας ο οργανισμός υποβάλλει μέχρι 24.10.2023 την Έκθεση Ανάλυσης Ασφαλείας 
συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστον των σημείων 1-21 του άρθρου 19 του δ’ σχετικού και ιδίως στοιχεία 
τεκμηρίωσης του προγράμματος αποξήλωσης (στοιχείο 20). 
 

Η ΕΕΑΕ επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων αλλαγών και περιορισμών στην 
ανωτέρω εγκατάσταση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των 
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και των ως άνω όρων. 

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

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Αδειών & Ελέγχων 

 

Δρ Ε. Καρίνου 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
 Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 
 153 10 – Αγία Παρασκευή 
 
 
ΚΙΧ (ΦΑΚ. ΕΕΑΕ: 10120) 
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