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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 26.08.2019
Α.Π.: Α/441/11330/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αποδεικτικού καταχώρισης στον οργανισμό ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ο.Ε.
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. Την κυα υπ. αριθμ. 45872/26.03.19 (Β’ 1103) «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών
ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων»
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. Το άρθρο 23 του ν. 3868/2010 (Α’ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
στ. Την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/03.12.2010 (Β’ 1918) «Όροι, προϋποθέσεις,
όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και
λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως ισχύει
ζ. Τον από 19.07.19 πλήρη φάκελο με την αίτηση του οργανισμού με ΑΠ ΕΕΑΕ: 11330/30.07.2019
η. Την υπ. αριθμ. οικ. 4280/31.01.2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (άδεια σκοπιμότητας)
θ. Την υπ. αριθμ. 2295/17.12.2018 ειδική άδεια λειτουργίας
ι. Την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά την έννοια του στοιχείου 6 του παρ. ΙΙ της
γ’ σχετικής κυα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε αποδεικτικό καταχώρισης
στον οργανισμό ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ο.Ε., στη διεύθυνση Λ. Βουλιαγμένης 272Α , Άγιος Δημήτριος,
σύμφωνα µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διενέργεια των πρακτικών του παραρτήματος 1.
Ο οργανισμός, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Νάκα, έχει την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη για τα θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας.
Το αποδεικτικό καταχώρισης εκδίδεται με βάση τη θετική αξιολόγηση από την ΕΕΑΕ των υποβληθέντων
δικαιολογητικών για την καταλληλότητα από άποψη ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής ασφάλειας των
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εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας των πηγών ακτινοβολίας για την πραγματοποίηση των
πρακτικών του παραρτήματος 1.
Στην εγκατάσταση λειτουργούν οι πηγές ακτινοβολίας κι ο εξοπλισμός που αναγράφονται στο παράρτημα
2. Το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ έως 17.12.2023, με δυνατότητα ανανέωσής του.
Γενικές διατάξεις:
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.
Ο οργανισμός μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της αρχής της αιτιολόγησης και της βελτιστοποίησης, των
διαδικασιών έκθεσης και λειτουργίας ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
διατάξεις του κεφαλαίου Ζ του π.δ. 101/2018 (β’ σχετ.).
Το παρόν αποδεικτικό δεν απαλλάσσει τον οργανισμό από την υποχρέωση να εφοδιαστεί µε άλλες άδειες,
αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
Το παρόν αποδεικτικό 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 καταχώρισης, τουλάχιστον τρεις (3)
μήνες πριν τη λήξη της υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά των άρθρων 11-14 του γ’ σχετικού.
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
στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο
σκοπός των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας 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

ΠΡΟΣ:

Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής

ΚΟΙΝ.:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ο.Ε
Λ. Βουλιαγμένης 272Α
174 43 – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

του υπ. αριθμ. Α/441/11330/2019/26.08.19 αποδεικτικού καταχώρισης

α/α

Πρακτική

1.

Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών
ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών
εφαρμογών
(εξαιρουμένων
εφαρμογών
αξονικής τομογραφίας), μέτρησης οστικής
μάζας,
μαστογραφίας
(εξαιρουμένων
εφαρμογών τομοσύνθεσης και βιοψίας) και
ακτινογραφίας.

Είδος πρακτικής
Ενδοστοματικές
ακτινογραφίες
Οδοντιατρικές
εξετάσεις

οδοντιατρικές

πανοραμικές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

του υπ. αριθμ. Α/441/11330/2019/26.08.19 αποδεικτικού καταχώρισης

Στον οργανισμό λειτουργούν οι πηγές ακτινοβολίας και ο εξοπλισμός:
1. δύο (2) οδοντιατρικά ακτινογραφικά Bluex Intra Os 70,
2. ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό De Gotzen X-Mind,
3. ένας ψηφιακός ορθοπαντομογράφος Morita Veraview IC-5.
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