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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας στον οργανισμό N.D.T. METALS ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
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. Τα από 08.05.20 και 11.05.20 δικαιολογητικά του οργανισμού με ΑΠ ΕΕΑΕ: 6175/08.05.20 και
6243/11.05.20
στ. Την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά την έννοια του στοιχείου 7 του παρ. ΙΙΙ της
γ’ σχετικής κυα
ζ. Την υπ’ αριθμ. Α/439/3038/2020/26.02.20 έκθεση επιθεώρησης
η. Την υπ’ αριθμ. Α/435/6233/2018/08.05.18 ειδική άδεια λειτουργίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ανανεώνουμε την άδεια
στον οργανισμό N.D.T. METALS ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, στη διεύθυνση Αναλήψεως 88, Πανόραμα
Θεσσαλονίκη, σύμφωνα µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διενέργεια πρακτικής που αναφέρεται
στο παράρτημα 1.
Ο οργανισμός, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Θωμά Πηλείδη, έχει την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη για τα θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας.
Η άδεια εκδίδεται με βάση τους παρακάτω όρους και το (στ) σχετικό, το οποίο αποτελεί την πιστοποίηση
της ΕΕΑΕ για την καταλληλόλητα από άποψη ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής ασφάλειας του
οργανισμού για την πραγματοποίηση των πρακτικών του παραρτήματος 1.
Η άδεια αυτή ισχύει έως 31.03.2025, με δυνατότητα ανανέωσής της.
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