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Αξηζκόο 178 

Οη πεξί Πξνζηαζίαο από Ινλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο (Τπεύζπλε θαη Αζθαιήο 
Γηαρείξηζε Αλαιωκέλωλ Καπζίκωλ θαη Ραδηελεξγώλ Απνβιήηωλ) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ 
από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο από Ινλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο Αζθάιεηαο Νόκνπ, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, 
δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο 
Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε  Νόκνπ, 
Νόκνπ (Ν. 99  ηνπ 1989  όπωο  ηξνπνηήζεθε κε  ηνπο  Νόκνπο 227  ηνπ  1990  κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010. 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 
 ΚΑΗ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2011 

_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε - 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
 ηεο Δ.Δ.: L199, 
2.8.2011, 
ζ. 48. 

115(Η) ηνπ 2002 
8(Η) ηνπ 2009 

127(Η) ηνπ 2011. 

«Οδεγία 2011/70/ΔΤΡΑΣΟΜ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Ηνπιίνπ 2011 ε νπνία ζεζπίδεη θνηλνηηθφ
πιαίζην γηα ηελ ππεχζπλε θαη αζθαιή δηαρείξηζε αλαισκέλσλ θαπζίκσλ θαη ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ»,  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 
ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο Νφκνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο
θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο (Τπεχζπλε θαη Αζθαιήο Γηαρείξηζε Αλαισκέλσλ Καπζίκσλ θαη 
Ραδηελεξγψλ Απνβιήησλ) Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

«άδεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ· 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

Δξκελεία. 

spolykarpou
Typewritten Text

spolykarpou
Typewritten Text

spolykarpou
Typewritten Text

spolykarpou
Typewritten Text

spolykarpou
Typewritten Text

spolykarpou
Typewritten Text

spolykarpou
Typewritten Text



592 
 

«αδεηνχρν πξφζσπν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ 
Νφκνπ· 

 «αλαισκέλα θαχζηκα» ζεκαίλεη ηα ππξεληθά θαχζηκα πνπ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί θαη νξηζηηθά 
αθαηξεζεί απφ ηνλ ππξήλα ελφο αληηδξαζηήξα, ηα νπνία κπνξεί είηε λα ζεσξεζνχλ σο 
ρξεζηκνπνηήζηκνη πφξνη πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επαλεπεμεξγαζία είηε λα 
πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε, εάλ ζεσξνχληαη ξαδηελεξγά απφβιεηα· 

«απφβιεηα εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν «απφβιεην» απφ 
ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ ηεο Δμνξπθηηθήο Βηνκεραλίαο Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·  

 
 

 
 

82(Η) ηνπ 2009. 

 «απνζήθεπζε» ζεκαίλεη ηε δηαηήξεζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζε εγθαηάζηαζε κε πξφζεζε 
επαλάθηεζεο

. 

 «αξκφδηα αξρή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ· 

 «δηάζεζε» ζεκαίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζε εγθαηάζηαζε ρσξίο πξφζεζε 
επαλάθηεζεο· 

 «δηαρείξηζε αλαισκέλσλ θαπζίκσλ» ζεκαίλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
ρεηξηζκφ, ηελ απνζήθεπζε, ηελ επαλεπεμεξγαζία ή ηε δηάζεζε αλαισκέλσλ θαπζίκσλ, 
εμαηξνπκέλεο ηεο κεηαθνξάο εθηφο εγθαηάζηαζεο· 

 «δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ» ζεκαίλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
ρεηξηζκφ, ηελ πξνεπεμεξγαζία, ηελ επεμεξγαζία, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη/ή ηε 
δηάζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, εμαηξνπκέλεο ηεο κεηαθνξάο εθηφο εγθαηάζηαζεο· 

 «εγθαηάζηαζε δηάζεζεο» ζεκαίλεη ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε κνλάδα, ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο 
ζθνπφο είλαη ε δηάζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

 «εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή 
κνλάδα, ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

 «επαλεπεμεξγαζία» ζεκαίλεη δηεξγαζία ή ιεηηνπξγία, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε εμαγσγή 
ζράζηκνπ θαη επσάζηκνπ πιηθνχ απφ αλαισκέλα θαχζηκα γηα πεξαηηέξσ ρξήζε· 

 «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή· 

 
 

13(ΗΗΗ) ηνπ 2009. 

«Κνηλή χκβαζε» ζεκαίλεη ηελ Κνηλή χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα Γηαρείξηζεο Αλαισκέλσλ 
Ππξεληθψλ Καπζίκσλ θαη ηελ Αζθάιεηα Γηαρείξηζεο Ραδηελεξγψλ Απνβιήησλ, ε νπνία ζπλήθζε 
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 18

ε
 Ηνπλίνπ 

2001 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κε ηνλ πεξί ηεο Κνηλήο χκβαζεο γηα ηελ 
Αζθάιεηα ηεο Γηαρείξηζεο Αλαισκέλσλ Ππξεληθψλ Καπζίκσλ θαη γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο 
Γηαρείξηζεο Ραδηελεξγψλ Απνβιήησλ (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 2009· 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

.
 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
 ηεο Δ.Δ.: L337, 
5.12.2006,  
ζ. 21. 

 «Οδεγία 2006/117/ΔΤΡΑΣΟΜ» ζεκαίλεη ηελ νδεγία 2006/117/ΔΤΡΑΣΟΜ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
20

εο
 Ννεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζηνιψλ ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ θαη αλαισκέλνπ ππξεληθνχ θαπζίκνπ· 

 «παχζε ιεηηνπξγίαο» ζεκαίλεη ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζε εγθαηάζηαζε δηάζεζεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειηθψλ ηερληθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεί φηη ε εγθαηάζηαζε ζα είλαη καθξνπξφζεζκα αζθαιήο· 

 «ξαδηελεξγά απφβιεηα» ζεκαίλεη ξαδηελεξγά πιηθά ζε αέξηα, πγξή ή ζηεξεά κνξθή, ησλ νπνίσλ 
ε πεξαηηέξσ ρξήζε δελ πξνβιέπεηαη ή δελ εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή απφ λνκηθφ ή 
θπζηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηελ απφθαζε απνδέρεηαη ε αξκφδηα αξρή θαη ηα νπνία ειέγρνληαη 
σο ξαδηελεξγά απφβιεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή βάζεη ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη πνπ δελ 
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν απηψλ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο 
απηνχο απφ ην Νφκν. 

θνπφο. 3.  θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη – 

 (α) ε δηαζθάιηζε ηεο ππεχζπλεο θαη αζθαινχο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβάιινληαη πεξηηηά βάξε ζηηο κειινληηθέο γελεέο, 

 (β) ε  επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ έλαληη 
θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, θαη 
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 (γ) ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ, φζνλ 
αθνξά ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ιακβαλνκέλσλ δεφλησο ππφςε ησλ 
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο αζθαιείαο γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ 
απηψλ θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 

Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

4.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ, απφ ηελ παξαγσγή έσο ηε δηάζεζή ηνπο, φηαλ ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα 
πξνθχπηνπλ απφ κε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

    (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη: 

 
 

(α) 

(β)   

ζηα απφβιεηα ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο πνπ κπνξεί λα είλαη ξαδηελεξγά, 

ζηηο αδεηνδνηεκέλεο εθιχζεηο. 
 
    (3) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 6 δελ εθαξκφδνληαη ζηελ επηζηξνθή 

ησλ εθηφο ρξήζεο θιεηζηψλ πεγψλ ζε πξνκεζεπηή ή θαηαζθεπαζηή. 

    (4) Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ εθαξκφδνληαη ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή επηρείξεζεο λα επηζηξέςεη ξαδηελεξγά απφβιεηα, κεηά απφ 
επεμεξγαζία, ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, φηαλ: 

 (α) πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ ξαδηελεξγά απφβιεηα ζηε Γεκνθξαηία ή ζηελ νηθεία 
επηρείξεζε πξνο επεμεξγαζία· ή 

 (β) πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί άιιν πιηθφ ζηε Γεκνθξαηία ή ζηελ νηθεία επηρείξεζε κε 
ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

Απαγφξεπζε 
δηαρείξηζεο 
αλαισκέλσλ  

θαπζίκσλ. 

5. Ζ δηαρείξηζε αλαισκέλσλ θαπζίκσλ απαγνξεχεηαη. 

Δζληθή πνιηηηθή  
γηα ηε δηαρείξηζε 
ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ.  

6.-(1)(α) Ζ Αξκφδηα Αξρή θαζνξίδεη ηελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ.   

   (β) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθξνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 4, ε αξκφδηα αξρή 
έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηε 
Γεκνθξαηία.  

    (2) Ζ δηάζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ επηηξέπεηαη κφλν γηα ξαδηελεξγά απφβιεηα πνπ 
παξάγνληαη ζηε Γεκνθξαηία θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε δηάζεζεο. 

    (3) ε πεξίπησζε πνπ ξαδηελεξγά απφβιεηα κεηαθέξνληαη γηα επεμεξγαζία ή 
επαλεπεμεξγαζία απφ ηε Γεκνθξαηία ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα, ε Γεκνθξαηία 
δηαηεξεί ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αζθαιή θαη ππεχζπλε δηάζεζε απηψλ ησλ ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη σο ππνπξντφληα. 

    (4)  Ζ εζληθή πνιηηηθή βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο:  

 (α) ε παξαγσγή ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ηεξείηαη ζην ειάρηζην εχινγν επίπεδν, σο 
πξνο ηελ ελεξγφηεηα θαη ηνλ φγθν, κέζσ θαηάιιεισλ κέηξσλ ζρεδηαζκνχ θαη 
πξαθηηθψλ ιεηηνπξγίαο θαη παξνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθχθισζεο 
θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ· 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 
παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

ε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ γίλεηαη κε αζθάιεηα, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο καθξνπξφζεζκεο δηαρείξηζεο, κε ραξαθηεξηζηηθά παζεηηθήο αζθαιείαο· 

  

 (β) 

 

(γ) 

 

 (δ) ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αθνινπζεί θιηκαθνχκελε πξνζέγγηζε, αλάινγα κε ην 
κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρεη, θαηά πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ησλ 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

 (ε) ην θφζηνο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ βαξχλεη φζνπο δεκηνχξγεζαλ ηα 
ζπγθεθξηκέλα πιηθά· 

 (ζη) εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, βάζεη απνδείμεσλ θαη ηεθκεξίσζεο 
ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

    (5)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 4, ε δηάζεζε ησλ 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηε Γεκνθξαηία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Γεκνθξαηία, 
εθηφο εάλ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο ηνπο βξίζθεηαη ζε ηζρχ ζπκθσλία, ζηε βάζε θξηηεξίσλ 
πνπ θαζνξίδεη ε Δπηηξνπή δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 16, παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 
2006/117/ΔΤΡΑΣΟΜ, κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο γηα ηε 
ρξήζε εγθαηάζηαζεο δηάζεζεο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα. 
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(6)  Ζ αξκφδηα αξρή, πξηλ απφ θάζε εμαγσγή ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζε ηξίηε ρψξα, 
ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (5) θαη ιακβάλεη εχινγα κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη: 

 (α) ε ρψξα πξννξηζκνχ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία θαιχπηεη ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα ή είλαη 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο Κνηλήο χκβαζεο· 

 (β) ε ρψξα πξννξηζκνχ δηαζέηεη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο, αλάινγν ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο επηπέδνπ αζθαιείαο· θαη 

 (γ) ε εγθαηάζηαζε δηάζεζεο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ δηαζέηεη άδεηα απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ηεο ελ ιφγσ ρψξαο γηα ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, έρεη ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηε κεηαθνξά θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηεο είλαη ζχκθσλνο κε 
ηηο απαηηήζεηο πνπ εθηίζεληαη ζην πξφγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ ηεο νηθείαο ρψξαο. 

Δζληθφ πιαίζην. 
 

7.-(1)  Ζ αξκφδηα αξρή ζεζπίδεη εζληθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ην 
νπνίν θαηαλέκεη ηηο επζχλεο θαη δηαζθαιίδεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ κεηαμχ ζπλαθψλ αξκφδησλ 
αξρψλ θαη θνξέσλ, θαη πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ: 

 (α) εζληθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ· 

 (β) ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απνθαζίδνληαη νη ελ 
ιφγσ ξπζκίζεηο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή· 

 (γ) εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8, 12, 17, 22 θαη 23 
ηνπ Νφκνπ ζηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απαγφξεπζεο δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ή ηεο 
απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ε 
νπνία δε δηαζέηεη άδεηα θαη, εθφζνλ ελδείθλπηαη, ηεο πξφβιεςεο φξσλ γηα ηελ 
πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ή/θαη εγθαηάζηαζεο· 

 (δ) εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4, 5, 19, 29 θαη 30 
ηνπ Νφκνπ ζηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ παχζε 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο· 

εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 23 θαη 24 ηνπ 
Νφκνπ ζηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απαηηήζεσλ, 
εθφζνλ ελδείθλπηαη, γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ αζθαιέζηεξε 
θαηάζηαζε· 

  

 

(ε) 

 (ζη) ηελ θαηαλνκή επζπλψλ ζε φια ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα 
ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, κε ηελ πξσηαξρηθή επζχλε λα βαξχλεη ηα 
πξφζσπα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα απφβιεηα απηά ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
αξκφδηα αξρή θαζνξίδεη, ην αδεηνχρν πξφζσπν· 

 (δ) εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18Β θαη 26 ηνπ 
Νφκνπ ζηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Καλνληζκνχ 13· 

 (ε) ζρέδην ή ζρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 12. 

    (2)  Ζ αξκφδηα αξρή κεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ,  ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
επηρεηξεζηαθή πείξα, ηα δηδάγκαηα πνπ ζπλάγνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε 
νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 6 θαη γηα ηελ 
αλάπηπμε ζπλαθνχο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. 

Γηαζθάιηζε 
αλεμαξηεζίαο ηεο 
αξκφδηαο αξρήο. 

8.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ αζέκηηε επηξξνή θαηά ηελ άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  

    (2) Σα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, ν Αξρηεπηζεσξεηήο, νη 
Δπηζεσξεηέο θαη νη χκβνπινη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ, δελ κπνξνχλ λα 
έρνπλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα ή νξγαληζκφ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξναγσγή ή ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο ή ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ ξαδηντζνηφπσλ, ή κε ηε 
δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

 

    (3)  Ζ αξκφδηα αξρή έρεη ππνρξέσζε φπσο δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ), (δ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7. 
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Απφδεημε  
γηα αζθαιή 
ιεηηνπξγία 
δξαζηεξηφηεηαο ή 
εγθαηάζηαζεο θαη 
δηαδηθαζία 
παξαρψξεζεο 
άδεηαο. 

9.-(1)(α) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα 
ηνπ Νφκνπ, ε απφδεημε γηα αζθαιή ιεηηνπξγία δξαζηεξηφηεηαο ή εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ 
αλάπηπμε θαη εθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη παξνπιηζκφ 
εγθαηάζηαζεο ή ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο δηάζεζεο θαζψο θαη ην ζηάδην κεηά ηελ 
παχζε ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο δηάζεζεο. 

     (β) Σν εχξνο ηεο απφδεημεο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία είλαη αλάινγν ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα θαζψο θαη 
κε ηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε ή δξαζηεξηφηεηα. 

 
    (2) Ζ δηαδηθαζία παξαρψξεζεο άδεηαο πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάλησλ πνπ 
κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ζε πεξίπησζε δπλεηηθψλ αηπρεκάησλ εμαηηίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ 
θαη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε εγγχεζε αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 
 
 
 
 
 

Τπνρξψζεηο 
αδεηνχρσλ 
πξνζψπσλ. 
 

   (3) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 23 ηνπ Νφκνπ, νη φξνη πνπ 
θαζνξίδνληαη ζε απηέο, έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαιήζεπζεο ησλ θπζηθψλ θξαγκάησλ πξνζηαζίαο θαη 
ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ αδεηνχρνπ πξνζψπνπ, ε αζηνρία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία

.
 ε 

πξνζέγγηζε απηή εληνπίδεη θαη κεηψλεη ηηο αβεβαηφηεηεο. 

10.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ, ε 
πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη/ή δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ βαξχλεη ην αδεηνχρν πξφζσπν θαη ε επζχλε απηή δελ κπνξεί λα 
κεηαβηβαζηεί. 

   (2)  Σα αδεηνχρα πξφζσπα αμηνινγνχλ ηαθηηθά, επηβεβαηψλνπλ θαη βειηηψλνπλ ζπλερψο, ζην 
βαζκφ ηνπ εθηθηνχ, ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαρείξηζεο 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, κε ζπζηεκαηηθφ θαη επαιεζεχζηκν ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη κε 
θαηάιιειε αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη άιια επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα. 

   (3)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ, ην ζχζηεκα 
δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ αδεηνχρνπ πξνζψπνπ πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 
θαη δίδεη ηε δένπζα πξνηεξαηφηεηα ζηελ αζθάιεηα, φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

 
 

     (β) Σν ζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ 
θάζε θνξά πνπ απηφ αλαζεσξείηαη. 

    (4) Σα αδεηνχρα πξφζσπα πξνλννχλ θαη έρνπλ επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε 
επαξθψλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, 
φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο δηαρείξηζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Καλνληζκνχ 9 θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

Δκπεηξνγλσκνζχλε 
θαη δεμηφηεηεο ζε 
ζέκαηα ππξεληθήο 
αζθάιεηαο θαη 
δηαρείξηζεο 
ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ. 

Οηθνλνκηθνί  
πφξνη. 

 

 

Γηαθάλεηα θαη 
ελεκέξσζε ηνπ 
θνηλνχ. 

11.  Ζ ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18Α ηνπ Νφκνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο 
δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε 
δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

 

 

 

12. Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη ην εζληθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη πξφλνηα γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ αλαθεξνκέλνπ 
ζηνλ Καλνληζκφ 14 εζληθνχ πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα γηα ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 
ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηελ επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα ξαδηελεξγά 
απφβιεηα, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο  παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7. 

13.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18Β θαη 26 ηνπ Νφκνπ, ε ππνρξέσζε 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ.  

   (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα αξρή, κε γλσζηνπνίεζε πνπ 
δεκηνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε δχν επξείαο θπθινθνξίαο 
εθεκεξίδεο ζηε Γεκνθξαηία θαη ζην δηαδίθηπν, ελεκεξψλεη ην θνηλφ - 

  (α) γηα ηελ επηθείκελε ιήςε απφθαζεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8, 12 θαη/ή 
23 ηνπ Νφκνπ

.
 

 (β) γηα ηε θχζε ηεο πηζαλήο απφθαζεο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη, ην ζρέδην 
απφθαζεο

.
 

 (γ) γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθείκελε 
απφθαζε δηαηίζεληαη ζην θνηλφ

.
 θαη 
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 (δ) φηη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή 
απφςεηο ή παξαζηάζεηο εληφο ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο. 

    (3) Ζ αξκφδηα αξρή, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε δχν επξείαο θπθινθνξίαο 
εθεκεξίδεο ζηε Γεκνθξαηία θαη ζην δηαδίθηπν, ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηηο απφςεηο ή 
παξαζηάζεηο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ ηεο ππνβιήζεθαλ.  

    (4)  Ζ αξκφδηα αξρή, πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο, ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηηο απφςεηο ή 
παξαζηάζεηο πνπ ηεο ππνβιήζεθαλ. 

    (5)  Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αξκφδηα αξρή έιαβε ππφςε ηηο απφςεηο ή παξαζηάζεηο πνπ ηεο 
ππνβιήζεθαλ πεξηιακβάλεηαη ζε ζπλνπηηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν δηαηεξείηαη ζην Αξρείν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ. 

Δζληθφ  
πξφγξακκα.  
 

14.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή εθπνλεί εζληθφ πξφγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, 
ην νπνίν δηέπεη φινπο ηεο ηχπνπο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ θαη φια ηα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, απφ ηελ παξαγσγή έσο ηε δηάζεζή ηνπο. 

    (2) Σν εζληθφ πξφγξακκα επαλεμεηάδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ηαθηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη ηηο ζπζηάζεηο, ηα δηδάγκαηα 
θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ αμηνινγήζεσλ νκνηίκσλ. 

Πεξηερφκελν 
εζληθνχ 
πξνγξάκκαηνο.  

15.-(1) Σν εζληθφ πξφγξακκα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αξκφδηα αξρή εθαξκφδεη ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ 6 εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ ππεχζπλε θαη αζθαιή δηαρείξηζε 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν ζθνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη 
πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ: 

 (α) ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

 (β) ηα ζεκαληηθά νξφζεκα θαη ζαθή ρξνλνδηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε 
απηψλ ησλ νξφζεκσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ 
εζληθνχ πξνγξάκκαηνο· 

  (γ) θαηάινγν φισλ ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ θαζψο θαη εθηηκήζεηο γηα 
κειινληηθέο πνζφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
παξνπιηζκφ· ν θαηάινγνο αλαθέξεη ζαθψο ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ελδεδεηγκέλε θαηάηαμή ηνπο· 

 (δ) ηηο ηδέεο ή ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ, απφ ηελ παξαγσγή έσο ηε δηάζεζε· 

 (ε) ηηο ηδέεο ή ηα ζρέδηα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο κηαο 
εγθαηάζηαζεο δηάζεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαηά ηελ 
νπνία ζπλερίδνπλ λα αζθνχληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη, θαζψο θαη ηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο ηεο χπαξμεο ηεο ελ ιφγσ 
εγθαηάζηαζεο καθξνπξφζεζκα· 

 (ζη) ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη επίδεημεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ιχζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

 (δ) ηηο επζχλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο βαζηθνχο 
δείθηεο απφδνζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ· 

 (ε) εκπεξηζηαησκέλε θαη αηηηνινγεκέλε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ 
εζληθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία πεξηιάκβάλεη ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα· 

 (ζ) ην ζρέδην ή ηα ζρέδηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηζρχνπλ· 

 (η) ηελ πνιηηηθή ή ηε δηαδηθαζία δηαθάλεηαο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
άξζξσλ 18Β θαη 26 ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 13· 

 (ηα) ηπρφλ ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα 
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο. 

    (2) Σν εζληθφ πξφγξακκα καδί κε ηελ εζληθή πνιηηηθή κπνξεί λα απνηεινχλ κέξνο ελφο 
εληαίνπ εγγξάθνπ ή πεξηζζνηέξσλ εγγξάθσλ. 

Κνηλνπνίεζε ζηελ 
Δπηηξνπή ηνπ 
εζληθνχ 
πξνγξάκκαηνο. 

16.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ην εζληθφ πξφγξακκα γηα πξψηε θνξά κέρξη 
ηελ 23

ε
 Απγνχζηνπ 2015 θαζψο θαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε απηφ. 

   (2)  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο ή απνθαλζεί φηη ην πεξηερφκελν ηνπ 
εζληθνχ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 
15, ε αξκφδηα αξρή, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήςε ηνπ αηηήκαηνο δηεπθξηλίζεσλ ή ηεο ζέζεο 
ηεο Δπηηξνπήο, θνηλνπνηεί ζε απηήλ ηηο δεηεζείζεο δηεπθξηλίζεηο ή ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηνπ 
εζληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 



597 
 

Τπνβνιή εθζέζεσλ 
ζηελ Δπηηξνπή. 
 

17.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα πξψηε θνξά έσο ηηο 23 Απγνχζηνπ 2015 θαη έθηνηε αλά ηξία (3) έηε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαζθφπεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ δπλάκεη ηεο Κνηλήο χκβαζεο. 

   (2)(α) Πεξηνδηθά, θαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δέθα (10) ρξφληα, ε αξκφδηα αξρή κεξηκλά γηα ηε 
δηελέξγεηα απηναμηνινγήζεσλ ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ, ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαζψο 
θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

   (β)  Ζ αξκφδηα αξρή δεηά φπσο ην εζληθφ πιαίζην, ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ή/θαη ην 
εζληθφ πξφγξακκα αμηνινγεζνχλ δηεζλψο απφ νκνηίκνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε πςειψλ 
πξνηχπσλ αζθαιείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ.  

   (γ)  Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ηα 
ινηπά θξάηε κέιε θαη δηαηίζεληαη ζην θνηλφ, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε κε ηηο πιεξνθνξίεο 
αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηε θχιαμε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


