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Προστασία από τις ακτινοβολίες  
 

Πλαίσιο και δράσεις  

     

Βασιλική Καμενοπούλου 
Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ   
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Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 

2 



  

 

 

 

Ημερίδα Υπουργείου Υγείας, «Περιβάλλον και Υγεία», 14 Ιουνίου 2013 

Εφαρμογές ακτινοβολιών:  
ιατρική, έρευνα, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες 

 Ακτινοθεραπεία (γραμμικοί επιταχυντές, 60Co συστήματα, 
συστήματα βραχυθεραπείας):  66 

 Πυρηνική ιατρική (συστήματα γ-camera,  PET/CT,  θάλαμοι για 
θεραπευτική χρήση): 178 

 Διαγνωστική/επεμβατική ακτινολογία  (αξονικοί  τομογράφοι, 
X-ray συστήματα, επεμβατικά ακτινολογικά συστήματα): 1174 

 Οδοντιατρικά εργαστήρια: 13.000 

 Κτηνιατρικά: 190 

 Ερευνητικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές: 223  

 Βιομηχανικές εφαρμογές: 304 

 

 Μαγνητικοί τομογράφοι: 224 
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 Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας: 7000 
 Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμοί  
 Κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών  
 Ραντάρ, επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί 
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Αρχές ακτινοπροστασίας  

• Κάθε εφαρμογή που ενέχει έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία 
πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα 
άτομα ή στο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η 
πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει.   

Αιτιολόγηση  

• Οι εκθέσεις σε ακτινοβολία πρέπει να υπόκεινται σε όρια 
δόσεων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή.  Όρια Δόσης  

• Όλες οι πηγές και τα μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών 
πρέπει να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία και 
ασφάλεια  
 

Βελτιστοποίηση  
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Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 
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Ακτινοπροστασία 
ΝΔ 181/1974 «περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση, 2001, «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» 

 Υπ. Απ. 1994, «Κανονισμός ενημέρωσης του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα της υγείας 
και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες»  

 Υπ. Απ. 1996, «Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε 
κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε 
ελεγχόμενη περιοχή» 

 Υπ. Απ. 2006, «Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών» 

 

ΝΔ 1733/1987 (άρθρο 28) «Σύσταση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» 

 ΠΔ, 1993 , “Οργανισμός της ΕΕΑΕ” 

 ΠΔ, 2010, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των 
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου» 

  ΠΔ «για την ασφαλή διαχείριση του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου και των ραδιενεργών 
αποβλήτων» 
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Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 

Πυρηνική ασφάλεια 
 

ΝΔ 854, 1971 «περί των όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων» 

 ΠΔ 2012, «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» 

 Υπ.Απ. 2012, “Βασικές απαιτήσεις − αρχές 
πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός 
έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών 
αντιδραστήρων” 
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Εθνικό σύστημα ακτινοπροστασίας  

Υπεύθυνοι 
ακτινοπροστασίας, 

 εργαζόμενοι 

Αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις  

ΕΕΑΕ 
Πολιτική 
ηγεσία,  

Υπουργεία, 
Περιφέρειες, 

επιτροπές  

Επαγγελματικές 
ενώσεις,  

 
Επιστημονικές 

εταιρείες 

Εκπαιδευτικοί 
φορείς 
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 Αρμόδια για θέματα ακτινοπροστασίας  
και πυρηνικής ασφάλειας  

 Αποκεντρωμένη (αυτόνομη) δημόσια 
υπηρεσία 

ΕΕΑΕ: Ρυθμιστική αρχή  
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Αρμοδιότητες - Δράσεις 
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 Κανονιστικό - ρυθμιστικό έργο 

 Έλεγχοι και αδειοδοτήσεις 
εγκαταστάσεων/εφαρμογών 

 Δοσιμέτρηση εργαζομένων με ακτινοβολίες 

 Βαθμονομήσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολιών  

 Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας 
περιβάλλοντος 

 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 Καταπολέμηση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών 
υλικών  

 Εκπαίδευση  

 Έρευνα και ανάπτυξη 

 Διεθνείς συνεργασίες  και εκπροσωπήσεις 

 Ενημέρωση του κοινού 

Πυρηνική 
ασφάλεια 

Ραδιολογική 
ασφάλεια 

Ακτινοπροστασία 
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Πεδία συνεργασίας  
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Σύστημα δημόσιας υγείας  
Καθορισμός πολιτικής και στρατηγικής σε θέματα χρήσης 
ακτινοβολιών στην ιατρική μέσω: 
 ελέγχου για τη μη άσκοπη διασπορά του ακτινολογικού 

εξοπλισμού 
 εφαρμογής της αρχής της αιτιολόγησης – έγκριση νέων πρακτικών 
 
 αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων ακτινοβολιών 
 παροχής στοιχείων για τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό τους 

Περιβάλλον 

Αντιμετώπιση ραδιολογικών/πυρηνικών 
περιστατικών 

Εκπαίδευση – κατάρτιση  



  

 

 

 

Ημερίδα Υπουργείου Υγείας, «Περιβάλλον και Υγεία», 14 Ιουνίου 2013 

Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 

Αλλαγές: 

 νέα κατηγοριοποίηση των καταστάσεων έκθεσης σε ακτινοβολία: 
σχεδιασμένη (planned), υπάρχουσα (existing) και έκτακτη (emergency), 

 εφαρμογή κλιμακούμενης προσέγγισης κατά το ρυθμιστικό έλεγχο (graded 
approach),  

 έμφαση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, 

 καθορισμός ρυθμιστικών απαιτήσεων για φυσικές πηγές ραδιενέργειας 
(οικοδομικά υλικά, κοσμική ακτινοβολία), 

 επιδίωξη εναρμόνισης στην εκπαίδευση και ενημέρωση: διευκρινίζονται 
κριτήρια και προσόντα επαγγελματικών ομάδων που εμπλέκονται στο 
σύστημα ραδιολογικής προστασίας – κοινό πλαίσιο αναγνώρισης εντός ΕΕ, 

 μείωση του ορίου δόσης στον φακό του οφθαλμού για τους επαγγελματικά 
εκτιθέμενους σε ακτινοβολίες, 

 έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

 ενίσχυση συνεργασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  
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Βάση για την αναθεώρηση του εθνικού  
νομοθετικού πλαισίου 

Ακτινοπροστασία 

• Διεθνή Basic Safety Standards (ΙΑΕΑ GSR 1-4, 7)  

• Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (recast of 5 Directives) 

• Συστάσεις από την  ΙRRS Mission (αξιολόγηση ομοτίμων)  

• Λειτουργική εμπειρία 

• Πολιτική, Στρατηγική, Στόχοι ΕΕΑΕ 

 

Πυρηνική Ασφάλεια 

• ΠΔ για την Πυρηνική Ασφάλεια 

• Σχέδιο νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Πυρηνική 
Ασφάλεια 

• Κατάσταση του Ερευνητικού Αντιδραστήρα ΕΚΕΦΕ «Δ» 
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Στρατηγικές προτεραιότητες 

 Αλλαγή κανονιστικού πλαισίου 

 Συλλογική δόση από ακτινοβολίες  

 Νέο Ανοικτό Πληροφοριακό Σύστημα: πρόσβαση, διαφάνεια 

 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Ενίσχυση νοοτροπίας ασφάλειας 
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 Φορείς λήψης αποφάσεων:  περιβάλλον, 
δημόσια υγεία, έκτακτη ανάγκη 

 Σύστημα υγείας 

 Ασθενείς και εξεταζόμενοι 

 Επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ακτινοβολίες 

 Γενικός πληθυσμός 

 Φορείς εκπαίδευσης 

 Εταιρείες 

 ΜΜΕ => ΟΛΟΙ 
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Σας ευχαριστώ πολύ! 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
Τ. Θ. 60092  

Αγία Παρασκευή 15310 
T: 210 650 6700,  F: 210 650 6748 
E: info@eeae.gr           www.eeae.gr 
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