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Πρόλογος
Η παρούσα έκδοση απολογισμού
του έργου της Ελληνικής Επιτροπής
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) συνοψίζει
το σύνολο των δραστηριοτήτων που
υλοποιήθηκαν σε όλο το φάσμα των
πεδίων αρμοδιότητάς της το έτος 2015.
Το ρυθμιστικό έργο, οι επιθεωρήσεις και
οι παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες αποτυπώνονται με τρόπο σύντομο
και περιεκτικό, με έμφαση στο μέγεθος
και στη σημασία τους.
Το 2015 υπήρξε μια χρονιά με μεγάλο
φόρτο εργασίας. Αξίζει να αναδειχθούν
οι ακόλουθες σημαντικές εξελίξεις:
››Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού
εθνικού κανονιστικού πλαισίου για
την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντος καυσίμου και ραδιενεργών
αποβλήτων. Μετά από δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση εκδόθηκαν
υπουργικές αποφάσεις για την εθνική
πολιτική και το εθνικό πρόγραμμα
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και προωθήθηκε σχετικό σχέδιο
προεδρικού διατάγματος. Τα νομοθετήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη
βούληση της Πολιτείας για εφαρμογή
μιας συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης πολιτικής αναφορικά με την
ασφαλή περιβαλλοντική διαχείριση
των, έστω και περιορισμένου αριθμού,
ραδιενεργών υλικών και πηγών στη
χώρα μας.

››Ο υπολογισμός της ακτινικής
επιβάρυνσης του πληθυσμού στη
χώρα από το σύνολο φυσικών και
τεχνητών πηγών ακτινοβολίας. H
μέση ετήσια δόση ακτινοβολίας στην
Ελλάδα προσδιορίστηκε στα 4,5
mSv. Πρόκειται ουσιαστικά για την
αφετηρία μιας δυναμικής διαδικασίας
τακτικού υπολογισμού της ακτινικής
επιβάρυνσης του πληθυσμού της
χώρας. Ο υπολογισμός της ακτινικής
επιβάρυνσης του πληθυσμού ήταν το
βασικό αντικείμενο του έργου ΠΡΙΣΜΑ
(εθνικό πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ, ΕΣΠΑ)
και μια στρατηγική επιλογή της ΕΕΑΕ
που αναβαθμίζει το σύστημα ακτινοπροστασίας και τη λειτουργία της ως
ρυθμιστικής αρχής.
››Η λειτουργία νέου μοντέλου αδειοδότησης ιατρικών εργαστηρίων
ακτινοβολιών. Το 2015 ήταν ο πρώτος, ουσιαστικά, χρόνος λειτουργίας
της ΕΕΑΕ ως αδειοδοτούσα αρχή για
τα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών.
Ο χρόνος διεκπεραίωσης αιτήσεων
για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της ειδικής άδειας λειτουργίας
μειώθηκε σημαντικά, ενώ ο βαθμός
ικανοποίησης των χρηστών είναι αρκετά υψηλός. Τα πλεονεκτήματα του
νέου μοντέλου αδειοδότησης είναι
ήδη ορατά, με σημαντικότερο όλων
τη διασφάλιση πλήρους εποπτείας της
κατάστασης αδειοδότησης των ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών.

››Η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων. Το έργο τέθηκε σε πιλοτική
λειτουργία και παραδόθηκε στην ΕΕΑΕ
τέλη του 2015. Ο διαρκής και αδιαμεσολάβητος έλεγχος της τήρησης των
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι πλέον εφικτός, με τη λειτουργία ενός μεγάλου δικτύου 500 σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα,
παρέχεται άμεση (on-line) πρόσβαση
του κοινού στα αποτελέσματα των
μετρήσεων στη διεύθυνση http://
paratiritirioemf.eeae.gr.
››Η ανάληψη της Αντιπροεδρίας της
Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών
Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG).
Μέσω του ENSREG, η ΕΕΑΕ συμμετέχει
ενεργά σε κοινές ευρωπαϊκές δράσεις
για την ενίσχυση και περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα της
πυρηνικής ασφάλειας.
››Η ανάπτυξη του νέου διαδικτυακού τόπου www.eeae.gr. Το νέο
ηλεκτρονικό πρόσωπο για την ΕΕΑΕ,
που αποτελεί μια πύλη ενημέρωσης
για τις ακτινοβολίες με θέματα ενδιαφέροντος για όλους τους επισκέπτες,
αναπτύχθηκε από το προσωπικό της,
με έμφαση στην ανοικτή πρόσβαση
σε δεδομένα και στην ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση.
Προκύπτει, λοιπόν, πως το 2015 ήταν
ένα έτος σημαντικών εξελίξεων, κατά
το οποίο επιτεύχθηκαν σημαντικοί
στρατηγικοί στόχοι. Η ανάγνωση της
Έκθεσης Πεπραγμένων προσφέρει στον
αναγνώστη, ειδικό ή μη στο αντικείμενο των ακτινοβολιών, την ευκαιρία να
διαπιστώσει το εύρος του ρυθμιστικού
πεδίου και να ενημερωθεί εκτενώς για
τις πολλαπλές δράσεις που αναπτύσσουμε με στόχο την ασφάλεια στη χρήση των ακτινοβολιών και την αξιόπιστη
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
Χρήστος Χουσιάδας
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Εσωτερική
οργάνωση
Ταυτότητα

Αξίες

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η εθνική ρυθμιστική
αρχή, αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας,
ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας
και ακτινοπροστασίας.
Αποστολή της είναι η προστασία του
πληθυσμού, των εργαζομένων και
του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

››Αμεροληψία και ακεραιότητα. Λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και αναγνωρίζουμε
την ατομική μας ευθύνη στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
››Επάρκεια. Φροντίζουμε τα στελέχη
μας να διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία
και να τους προσφέρουμε ευκαιρίες
συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης.
››Ποιότητα και Αξιοπιστία. Παρέχουμε
πιστοποιημένες υπηρεσίες, με υψηλό
βαθμό εξειδίκευσης και σύμφωνα με τα
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
››Διαφάνεια. Δημοσιοποιούμε στοιχεία που προκύπτουν από την άσκηση
ρυθμιστικού ελέγχου και άπτονται της
προστασίας της δημόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος, όπως και αυτά που
αφορούν στη λειτουργία της ΕΕΑΕ.
››Κοινωνική ευθύνη. Είμαστε συνειδητοποιημένοι αναφορικά με το ρόλο μας
προς το κοινωνικό σύνολο.
››Αριστεία. Φιλοδοξούμε να είμαστε
σημείο αναφοράς σε θέματα ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής
ασφάλειας.
››Εξωστρέφεια. Επιδιώκουμε την
ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγή
γνώσεων με άλλους φορείς σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.

Όραμα
Να λειτουργούμε ως σύγχρονη
ρυθμιστική αρχή, στους τομείς της
ακτινοπροστασίας και της ραδιολογικής
και πυρηνικής ασφάλειας, που απολαμβάνει εμπιστοσύνης και αναγνώρισης
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ως
πρότυπη υπηρεσία που ανταποκρίνεται
με υπευθυνότητα στο δημόσιο ρόλο της.
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Ανθρώπινο Δυναμικό
Στην ΕΕΑΕ εργάζονται 76 άτομα
με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
επιστημονικής κατάρτισης, καθώς η
πλειονότητά τους διαθέτει τίτλους
ανώτερης, ανώτατης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η ΕΕΑΕ μεριμνά
για τη συνεχή εκπαίδευσή τους και τη
συμμετοχή τους σε διεθνή δίκτυα μέσα
από τα οποία αποκτούν νέες γνώσεις
και παρακολουθούν τις εξελίξεις για τα
αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους.
Στα διαγράμματα 2 έως 6 παρουσιάζονται πληροφορίες για το προσωπικό της
ΕΕΑΕ σχετικά με το φύλο, την ηλικία
και το επίπεδο εκπαίδευσης, όπως
διαμορφώθηκαν το έτος 2015.

Η διοίκηση της ΕΕΑΕ ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι:

Μέλoς

Αντιπρόεδρος

Χρ. Χουσιάδας

Σ. Σιμόπουλος

Διευθυντής Ερευνών,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος»

Ομότιμος Καθηγητής
Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου

Μέλoς

Μέλoς

Μέλoς

Κ. Στριγγάρης

Γ. Νικολάου

Γ. Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλoς

Β. Κονδύλης
Επίκουρος Καθηγητής
Νομικής Σχολής
Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος

Ε. Γεωργίου
Καθηγητής
Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών



Το οργανόγραμμα της ΕΕΑΕ (έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και είναι σε εξέλιξη η
έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τμήμα
Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών

Τμήμα
Μη Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα
Δοσιμετρίας και
Βαθμονομήσεων

Τμήμα
Εποπτείας
Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα
Πληροφορικής

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Διάγραμμα 7: Πηγές χρηματοδότησης

Οικονομικοί πόροι
Σύμφωνα με τον ν.4310/2014 η ΕΕΑΕ,
ως ρυθμιστική αρχή, απολαμβάνει
πλήρους διοικητικής και οικονομικής
αυτοτέλειας.
Η λειτουργία της ΕΕΑΕ υποστηρίζεται
οικονομικά από δύο πηγές:
››τον κρατικό προϋπολογισμό και
››τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών,
την είσπραξη ανταποδοτικών τελών
και τα ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράμματα (Ειδικός Λογαριασμός).
Η αναλογία συνεισφοράς των δύο πηγών στα έσοδα του έτους 2015 διαμορφώθηκε σε 80% και 20% αντίστοιχα.
Αξιόλογο μέρος της κρατικής χρηματοδότησης αποτελεί μεταβιβαστικές
πληρωμές (25%) για την εξυπηρέτηση
των ετήσιων εθνικών εισφορών προς
διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΙΑΕΑ), ενώ
το υπόλοιπο καλύπτει έξοδα μισθοδοσίας και ελάχιστο μέρος των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΑΕ.
Οι λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις,
προμήθειες εξοπλισμού, αναλώσιμα,
κ.ά.), καθώς και σημαντικό τμήμα των
αμοιβών προσωπικού, καλύπτονται
από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ,
δηλαδή από ίδιους πόρους.
Το 2015 επιτεύχθηκε για μια ακόμη
χρονιά η διατήρηση πλεονασματικού
προϋπολογισμού, με αύξηση των εσόδων (τιμολογηθέντων) κατά 8,5% και
συγκράτηση των δαπανών.
Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται
αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμούαπολογισμού και για τις δύο πηγές
χρηματοδότησης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης
Η ΕΕΑΕ, έχοντας θέσει την ασφάλεια
ως προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας της και στο επίκεντρο των
αποφάσεων της, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Πολιτική της είναι να λειτουργεί με γνώμονα
το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με
το όραμα, την αποστολή και τις αξίες

της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες και ρυθμιστικό έργο.
Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
είναι πιστοποιημένο από τον Δεκέμβριο
του 2013 σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO 9001:2008 και
ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες και
διαπιστεύσεις της ΕΕΑΕ.
Επιμέρους διαπιστεύσεις:
››διαπιστευμένες σύμφωνα με το
πρότυπο ISO/IEC 17025 είναι οι:
• μετρήσεις χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,
• μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και
άκρων,
• μετρήσεις με τη μέθοδο γ-φασματοσκοπίας,
• μετρήσεις ραδονίου,
• βαθμονομήσεις στην ακτινοθεραπεία, τη διαγνωστική ακτινολογία,

την ακτινοπροστασία και την ατομική
δοσιμέτρηση.
››η ΕΕΑΕ είναι διαπιστευμένη ως
Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, κατά ISO/
IEC 17020 για να διενεργεί επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις ιατρικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, όπου γίνεται χρήση
ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
››πιστοποίηση κατά ISO 29990 έχει
για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα
της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης,
η ΕΕΑΕ επιδιώκει την πλήρη εναρμόνιση του ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης με τις διεθνείς απαιτήσεις
αναφορικά με τη λειτουργία ρυθμιστικών αρχών και εγκαταστάσεων χρήσης
ακτινοβολιών (IAEA Safety Standards,
The Management System for Facilities
and Activities, GS-R-3).

Στρατηγικοί στόχοι
1. Π
 ροτεραιότητα στην ασφάλεια:
συνεχής βελτίωση του συστήματος ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας σε
εγκαταστάσεις και εφαρμογές
των ακτινοβολιών
Προσδιορισμός της συλλογικής
δόσης ακτινοβολίας του γενικού
πληθυσμού από φυσικές και
τεχνητές πηγές ακτινοβολίας
2. Ε δραίωση ενός σύγχρονου και
αποτελεσματικού ρυθμιστικού
πλαισίου για τη χρήση των
ακτινοβολιών, εναρμονισμένου
με τις διεθνείς εξελίξεις
Ολοκλήρωση της εφαρμογής του
σχεδίου δράσης που προέκυψε
από τη διεθνή αξιολόγηση (IRRS
peer review, 2012)

3. Προσαρμογή της ΕΕΑΕ στο
σύγχρονο περιβάλλον διοίκησης και επιστημονικών
εξελίξεων
››Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής
δεδομένων και διάχυσης πληροφοριών σχετικών με τις κάθε είδους
ακτινοβολίες στη χώρα.
››Συνεχής βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
››Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και ενίσχυση της
επιστημονικής αριστείας για την
υποστήριξη του ρυθμιστικού ρόλου
της ΕΕΑΕ.
››Ενεργός συμμετοχή σε όργανα
πολιτικής και επιστημονικά δίκτυα
στον τομέα της ακτινοπροστασίας
και της πυρηνικής ασφάλειας σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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Νοοτροπία ασφάλειας
Σταθερή επιδίωξη της ΕΕΑΕ είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της νοοτροπίας
ασφάλειας (safety culture) στο σύστημα
διαχείρισης και η περαιτέρω ενίσχυσή
της στο εσωτερικό του οργανισμού.

Πληροφοριακά συστήματα
Η ΕΕΑΕ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από τεχνολογικές υποδομές
υψηλού επιπέδου. Το 2015 το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αναβάθμισης
και βελτίωσης αφορούσαν:
››στην εγκατάσταση εφεδρικής μικροκυματικής σύζευξης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη
δικτυακή λειτουργία της ΕΕΑΕ και των
υπηρεσιών που προσφέρει.
››στη σύνδεση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
με ΕΔΕΤ μέσω firewall και υλοποίηση
ανεξάρτητου δικτυακού κυκλώματος
για τα μηχανήματα που αφορούν σε
αυτό. Καταχωρήθηκε στον DNS server
το subdomain paratiritirioemf.eeae.gr.
››στη διαμόρφωση νέου χώρου
διακομιστών (server room) βάσει
νέων προτύπων ασφαλείας τα οποία
διασφαλίζουν την κρίσιμη λειτουργία
των κεντρικών εξυπηρετητών.
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Η Εθνική Βάση Ακτινοπροστασίας, την
οποία τηρεί η ΕΕΑΕ και αποτελεί βασικό
υποστηρικτικό εργαλείο για τις δραστηριότητές της, περιλαμβάνει:
››στοιχεία για τους φορείς, δημόσιους
και ιδιωτικούς, που χρησιμοποιούν ή
παράγουν ακτινοβολίες (εξοπλισμός,
θωρακίσεις, αποτελέσματα ελέγχων
ακτινοπροστασίας, άδειες λειτουργίας, υπεύθυνοι εργαστηρίων, στοιχεία
προσωπικού κ.α.),
››αριθμητικά στοιχεία για τον αριθμό
των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται με χρήση ιοντιζουσών
ακτινοβολιών στη χώρα (διάγνωση
και θεραπεία) και των τυπικών δόσεων σε ασθενείς,
››το αρχείο των ραδιενεργών πηγών
στη χώρα.

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο
εργασίας
Με στόχο ένα ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον, η ΕΕΑΕ μεριμνά για τη
σχετική ενημέρωση των εργαζομένων
και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Υποστηρίζεται από υπηρεσίες τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, ενώ
μέλη του προσωπικού της συγκροτούν
την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
της εργασίας. Επιπρόσθετα, έχει οριστεί
Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας για το
προσωπικό της ΕΕΑΕ, καθώς οι εργαζόμενοι της ανήκουν στην κατηγορία
των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε
ακτινοβολία. Ενδεικτικά σημειώνεται
ότι το 2015 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας στο κτίριο και στα εργαστήρια
της ΕΕΑΕ, με έμφαση στη βελτίωση της
θερμικής άνεσης, του φωτισμού και της
ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε
από την ιατρό εργασίας διερεύνηση του
εργασιακού άγχους με χρήση ερωτηματολογίου. Βάσει των ευρημάτων της
έρευνας υποβλήθηκαν προτάσεις για τη
βελτίωση παραμέτρων του εργασιακού
περιβάλλοντος, η σταδιακή υλοποίηση
των οποίων έχει δρομολογηθεί.

Το ρυθμιστικό πεδίο
και η συμβολή της ΕΕΑΕ
στην εθνική οικονομία και την κοινωνία
Η χρήση ακτινοβολιών στη χώρα
μας, όπως και σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, είναι εκτεταμένη σε ιατρικές εφαρμογές
διάγνωσης και θεραπείας, στη
βιομηχανία, στις τηλεπικοινωνίες,
στην επιστημονική έρευνα κ.α.

Πίνακας 1: Αριθμός εγκαταστάσεων ακτινοβολιών (2015)
Ακτινολογικά
Πυρηνική ιατρική
Τηλεθεραπεία (γραμμικοί επιτυχυντές)
Τηλεθεραπεία 60Co
Βραχυθεραπεία (HDR/LDR και seeds 125I)
Ακτινοθεραπεία X-ray
Μαγνητική τομογραφία
Ερευνητικά
Βιομηχανικές μονάδες με συστήματα ακτινοβολιών και πηγές
Ακτινοβολητές αίματος
Μονάδα παραγωγής ισοτόπων
Μονάδα αποστείρωσης
Κτηνιατρικά εργαστήρια με συστήματα x-ray(*)
Οδοντιατρικά εργαστήρια με συστήματα x-ray(*)
Ειδικές εγκαταστάσεις:
- Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας
- Επιταχυντής Tandem
- Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών
και αποβλήτων

1157
176
25
7
16
1
266
192
332
13
1
1
279*
7493*
1
1
1

*ο αριθμός των οδοντιατρικών και των κτηνιατρικών εργαστηρίων αφορά εργαστήρια που έχουν
ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΕΕΑΕ.
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Πίνακας 2: Συστήματα και πηγές ακτινοβολιών (2015)

Ακτινοθεραπεία

Διαγνωστική Ακτινολογία

Πυρηνική ιατρική

Γραμμικοί επιταχυντές

39

Ακτινογραφικά

919

PET/CT

10

Τηλεθεραπεία 60Co

8

Ακτινολογικά

398

γ-camera

158

Συστήματα στερεοταξίας

3

Ακτινοσκοπικά

25

Σπινθηρογράφοι

2

Βραχυθεραπεία 125I - 106Ru

6

Ψηφ. αγγειογράφοι

70

Απαριθμητές β

6

Βραχυθεραπεία 192Ir

9

Στεφανιογράφοι

55

Απαριθμητές γ

181

Βραχυθεραπεία 137Cs

1

Αξονικοί τομογράφοι

391

Εξομοιωτές CT

16

Μαστογράφοι

658

Εξομοιωτές κλασικοί

13

Κινητά ακτινογραφικά

485

Κινητά ακτινοσκοπικά

302

Οστεοπυκνόμετρα

856

Μαγνητικοί τομογράφοι

268

Οδοντιατρικά

Βιομηχανικά

Ερευνητικά

Κλασικά οδοντιατρικά
ακτινογραφικά

7774*

Πηγές

896

Ορθοπαντομογράφοι

558

Ραδιογράφηση

40***

Οδοντιατρικά CT

41

Συστήματα εδαφικής
σύστασης

81**

XRF & X-ray

99

Απαριθμητές (β & γ), XRF,
X-ray, κλπ

132

Ραδιενεργές πηγές

1508

Κτηνιατρικά ακτινολογικά

279*

Άλλες εφαρμογές
Μονάδα παραγωγής
ισοτόπων

1

Μονάδα αποστείρωσης

1

Ακτινοβολητές παραγώγων
αίματος

15

Μονάδα παραγωγής
ισοτόπων

1

*ο αριθμός των οδοντιατρικών και των κτηνιατρικών εργαστηρίων αφορά εργαστήρια που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης και καταχωρηθεί στη
βάση δεδομένων της ΕΕΑΕ.
** αφορά σε συσκευές - συνήθως κάθε συσκευή περιέχει 2 πηγές.
*** λόγω της συχνής αλλαγής των πηγών ραδιογραφήσεων (192Ir & 75Se), ο αριθμός πηγών μεταβάλλεται.
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Μια πλήρης εικόνα για τα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών και
μαγνητικής τομογραφίας που λειτουργούν στη χώρα παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ. Πρόκειται για έναν
χάρτη που επικαιροποιείται συνεχώς
και αποτυπώνει τα εργαστήρια και τις
συνθήκες λειτουργίας τους (εξοπλισμός,
υπεύθυνοι, έγγραφα αδειοδότησης).
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις μη
ιοντίζουσας ακτινοβολίας, το ελεγκτικό
έργο της ΕΕΑΕ αφορά περισσότερους
από 10.000 σταθμούς βάσης κινητής
τηλεφωνίας, γραμμές μεταφοράς και
υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας,
κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών, ραντάρ και επίγειους δορυφορικούς σταθμούς. Στον διαδικτυακό
τόπο της ΕΕΑΕ είναι διαθέσιμα στοιχεία
για χιλιάδες σταθμούς βάσης κινητής
τηλεφωνίας που έχουν ελεγχθεί από
την ΕΕΑΕ σε όλη τη χώρα, καθώς και
αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

ΕΕΑΕ

Υγεία

• Μονάδες
υπηρεσιών υγείας
• Απεικονιστικές
τεχνικές, θεραπεία ασθενών
• Ιατρικά μηχανήματα

Βιομηχανία - Εμπόριο
Ραδιογραφήσεις, παραγωγή ισοτόπων,
οικοδομικά υλικά, χαλυβουργίες, μεταλλεία - εξορύξεις,
λιπάσματα, τρόφιμα,
καταναλωτικά αγαθά,
εμπορευματικές μεταφορές,
καπνοβιομηχανίες

Παράλληλα, η λειτουργία του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων διασφαλίζει τον συνεχή έλεγχο
της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας σε όλη
τη χώρα και την άμεση (on-line) ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέσα από
τη σελίδα http://paratiritirioemf.eeae.gr.
Η συνεισφορά στην εθνική οικονομία
και την κοινωνία είναι ουσιαστική και
πολύπλευρη, καθώς η λειτουργία και
το ρυθμιστικό έργο της ΕΕΑΕ αφορούν
ένα ευρύ σύνολο ατόμων, φορέων και
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζονται οι βασικοί οικονομικοί κλάδοι στους οποίους
συνεισφέρει η ΕΕΑΕ.
Στους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα που αφορούν οι δραστηριότητες της ΕΕΑΕ συμπεριλαμβάνονται:
››επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ακτινοβολίες - στον τομέα αυτό το ύψος της
απασχόλησης στη χώρα μας ανέρχεται
σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους,

Δημόσιος τομέας
• Έρευνα - Τεχνολογία
• Εκπαίδευση - Κατάρτιση
• Πολιτική προστασία
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Ευρωπαϊκές - διεθνείς σχέσεις
της χώρας

Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια
• Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών: ραδιοφωνία,
τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία,
ασύρματα δίκτυα, ραντάρ
• Δίκτυα μεταφοράς
ηλεκτρικής
ενέργειας

Διάγραμμα 8:
Κλάδοι - τομείς στους
οποίους συνεισφέρει η ΕΕΑΕ

››εξεταζόμενοι και ασθενείς που υποβάλλονται σε ιατρικές διαγνωστικές
εξετάσεις και θεραπείες με χρήση
ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών,
››περισσότερες από 100 επιχειρήσεις
και εταιρείες της βιομηχανίας, του
εμπορίου και του τομέα παροχής
υπηρεσιών,
››φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
››φορείς εκπαίδευσης,
››φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στα σχέδια
πολιτικής προστασίας,
››πρεσβείες και μόνιμες αντιπροσωπείες
σε διεθνείς οργανισμούς.
Η αποστολή της ΕΕΑΕ έχει κοινωνικό
προσανατολισμό, με ιδιαίτερη σημασία
για τον πληθυσμό, τους εργαζομένους
και το περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως το 2015 υποβλήθηκαν
εκατοντάδες αιτήματα ενημέρωσης
προς την ΕΕΑΕ - τα 105 ερωτήματα
από αυτά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά - σχετικά κυρίως με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από σταθμούς
κεραιών, θέματα αδειοδότησης και
λειτουργίας ιατρικών εργαστηρίων
ακτινοβολιών, θέματα εκπαίδευσης
και ακτινοβόληση εγκύων. Ειδικά στα
περιστατικά εγκύων που υποβάλλονται
σε ιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολίες, είτε στο πλαίσιο αντιμετώπισης
προβλημάτων υγείας είτε γιατί δεν
γνωρίζουν ότι είναι έγκυες, κυριαρχεί ο
φόβος για τις συνέπειες της ακτινοβολίας στο κύημα, καθώς και το ερώτημα
για την αναγκαιότητα διακοπής κύησης.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ εξετάζει
εκτενώς και εκτιμά ή υπολογίζει τη
δόση στο κύημα, τις πιθανότητες για
προσδιοριστέα (άμεσα) και στοχαστικά
(απώτερα) αποτελέσματα, καθώς και
τις πιθανότητες εμφάνισης ανωμαλιών
και μεταβολής του δείκτη IQ. Η διερεύνηση των περιστατικών αυτών από την
ΕΕΑΕ ισοδυναμεί πρακτικά με διάσωση
ζωών, σε 25 περιπτώσεις το 2015,
από αναιτιολόγητη διακοπή κύησης.
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Έκδοση νομοθεσίας κανονισμών
Η ΕΕΑΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει ρυθμιστικό - κανονιστικό ρόλο στα πεδία αρμοδιοτήτων
της. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις και εισηγείται την έκδοση νομοθεσίας, προετοιμάζοντας τα αντίστοιχα
κείμενα (σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων).
Ειδικότερα, προετοιμάζει και εισηγείται
την απαιτούμενη νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρατόμ στο
εθνικό δίκαιο.
Το 2015 εκδόθηκαν:
›› η Υπουργική Απόφαση
Π/112/214196/30.12.2015 (ΦΕΚ
2941/B/31.12.2015) με θέμα «Εθνικό
Πρόγραμμα για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών
αποβλήτων»,
››η Υπουργική Απόφαση
Π/112/363/13.11.2015 (ΦΕΚ
2488/Β/18.11.2015) με θέμα
«Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις
ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες
ακτινοβολίες» και η συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση - διόρθωση σφάλματος, 04.12.2015 (ΦΕΚ
2615/Β/04.12.2015),
››η Υπουργική Απόφαση
131207/Ι3/20.08.2015 (ΦΕΚ
1858/Β/27.08.2015) με θέμα «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων
και των ραδιενεργών αποβλήτων»,
››η Υπουργική Απόφαση
Π/112/237/07.08.2015 (ΦΕΚ
1659/Β/07.08.2015) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Π/112/345 (Β΄
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3271/06.12.2012) κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός θεμάτων
που σχετίζονται με την επιβολή και
είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου
τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας
κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την
τήρηση των ορίων ακτινοβολίας»,
››η Απόφαση ΕΕΑΕ
2.1/228/06.02.2015(ΦΕΚ
947/Β/26.05.2015) «Διευκρινήσεις
σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους
6 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας,
για τη διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων από εργαστήρια
πυρηνικής ιατρικής»,
››η Απόφαση ΕΕΑΕ 2.2/228/06.02.2015
(ΦΕΚ 947/Β/26.05.2015) «Καθορισμός πρόσθετων απαιτήσεων για την
έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας
κινητών συστημάτων ακτινογράφησης
για την πραγματοποίηση κατ’ οίκον
ακτινογραφήσεων»,
››η Απόφαση ΕΕΑΕ 4.1/229/03.04.2015
(ΦΕΚ 947/Β/26.05.2015) «Χρήση
συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας με λυχνία που φέρει άνοδο
από Βολφράμιο (W) ή/και Ρόδιο (Rh)»,
››η Απόφαση ΕΕΑΕ 4.2/229/03.04.2015
(ΦΕΚ 947/Β/26.05.2015) «Ειδικές
απαιτήσεις για την έκδοση ειδικής
άδειας λειτουργίας ακτινοβολητών
παραγώγων αίματος».

Επίσης:
››το διάστημα 28 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2015 τέθηκε από την Κυβέρνηση
σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
το σχέδιο προεδρικού διατάγματος
με τίτλο «Περί θεσπίσεως εθνικού
νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη
και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων». Συνολικά υποβλήθηκαν 70
σχόλια και συντάχθηκε σχετική έκθεση.
Όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα στη
διεύθυνση: http://www.opengov.gr/
ypepth/?p=2596
››συνεχίστηκαν οι εργασίες αναθεώρησης του Παραρτήματος Ρ του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
››συνεχίστηκε η προετοιμασία των
νομοθετικών κειμένων για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας του Συμβουλίου 2013/59 /
ΕΥΡΑΤΟΜ της 5ης Δεκεμβρίου 2013,
«για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας από τους κινδύνους
που προκύπτουν από ιοντίζουσες
ακτινοβολίες και την κατάργηση των
οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/
Ευρατόμ, 96/29/ Ευρατόμ, 97/43/
Ευρατόμ και 2003/122/ Ευρατόμ».

Εκτίμηση της
ακτινικής επιβάρυνσης
του πληθυσμού και
ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού
συστήματος για τις ακτινοβολίες (ΠΡΙΣΜΑ)
Το τριετές ιδρυματικό έργο ΠΡΙΣΜΑ
υλοποιήθηκε από την ΕΕΑΕ ως μέρος
της Δράσης της ΓΓΕΤ «Αναπτυξιακές
Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ», με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2007-2013), και
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη
του 2015, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση και εξέλιξη του
ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και τη ραδιολογική και
πυρηνική ασφάλεια.

Στόχος του έργου ήταν η περαιτέρω
βελτίωση του συστήματος ακτινοπροστασίας στη χώρα. Κύριο αντικείμενο
ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την
εκτίμηση της συλλογικής δόσης και της
ακτινικής επιβάρυνσης του ελληνικού
πληθυσμού από έκθεση σε φυσικές και
τεχνητά παραγόμενες ακτινοβολίες.
H μέση ετήσια δόση ακτινοβολίας
στην Ελλάδα προσδιορίστηκε στα
4,5 mSv, όπου 1,8 mSv αναλογούν
στις ιατρικές εκθέσεις και 2,7 mSv στην
έκθεση σε φυσικές πηγές ακτινοβολίας.

4.200.000
Ακτινογραφίες
Αξονικές τοµογραφίες

1.500.000

Μαστογραφίες
Πυρηνική ιατρική
Επεµβατικές πρακτικές
Ακτινοσκοπήσεις

740.000

Για τον προσδιορισμό της μέσης
ετήσιας δόσης ακτινοβολίας από τις
ιατρικές εφαρμογές των ακτινοβολιών
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις δόσεων
σε ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών
σε όλη τη χώρα και συγκεντρώθηκε
το πλήθος των ιατρικών πρακτικών
που διενεργούνται ετησίως ανά είδος
πρακτικής.
Για τον προσδιορισμό της μέσης ετήσιας
δόσης ακτινοβολίας από τις φυσικές
πηγές ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και μετρήσεις σε
διαφόρων ειδών δείγματα (οικοδομικά υλικά, χώμα, νερό, τρόφιμα κλπ),
καθώς και μετρήσεις συγκεντρώσεων
ραδονίου σε κατοικίες σε όλη τη χώρα.
Το έργο ΠΡΙΣΜΑ έδωσε επίσης την
ευκαιρία στην ΕΕΑΕ να διερευνήσει για
πρώτη φορά εφαρμογές της τεχνητά
παραγόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας, δηλαδή των υπηρεσιών τεχνητού

218.000
72.000
17.500

Διάγραμμα 9: Αριθμός ιατρικών
εξετάσεων/πρακτικών με ακτινοβολίες
για το έτος 2014
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μαυρίσματος (σολάριουμ), καθώς
η συγκεκριμένη ακτινοβολία έχει
κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογενής
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Οι έλεγχοι κατέδειξαν υπέρβαση του
ορίου υπεριώδους ακτινοβολίας
στα δυο τρίτα των μηχανημάτων που
μετρήθηκαν, καθώς επίσης και την
αναγκαιότητα εποπτείας του τομέα
τεχνητού μαυρίσματος. Για τη ρύθμιση
του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στη χώρα, δεδομένης
της έλλειψης σχετικής νομοθεσίας, η
ΕΕΑΕ ετοίμασε προσχέδιο νομοθετικού
πλαισίου.
Παράλληλα, αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής και διάθεσης δεδομένων, η οποία αποτελεί
πλέον το «ηλεκτρονικό πρόσωπο»
του συστήματος ακτινοπροστασίας στη
χώρα. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι
η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικές με εφαρμογές ακτινοβολιών
και η άμεση επικοινωνία πολίτη-ΕΕΑΕ
μέσω της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησής του. Πιο αναλυτικά, εκτός από τις
βελτιώσεις σε υφιστάμενες ψηφιακές
υπηρεσίες, αναπτύχθηκαν και οι ακόλουθες νέες:
››Χάρτης συγκεντρώσεων ραδονίου.
››Ηλεκτρονική υποβολή ετήσιων ενημερωτικών στοιχείων για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις.

››Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για
τον καθορισμό των εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ).
››Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έναρξης ή διακοπής ατομικής δοσιμέτρησης.
››Ηλεκτρονική πρόσβαση στις ατομικές
δόσεις των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
››Πληροφορίες για επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος.
Επίσης, έγιναν βελτιώσεις στην τεχνική
υποδομή του πληροφοριακού συστήματος της ΕΕΑΕ, εγκαταστάθηκε λογισμικό
διαχείρισης εγγράφων και αναβαθμίστηκε η κτιριακή υποδομή με στόχο την
ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του
έργου:
››πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
εκδηλώσεις ανοιχτές στο ευρύ
κοινό σε Αθήνα (15/10 και 11/12),
Θεσσαλονίκη (2/12), Ιωάννινα
(24/11), Ηράκλειο (16/11), Καβάλα
(8/12), Κύπρο (4/12).

››αναπτύχθηκε ενημερωτικό υλικό
για τις θεματικές: ραδόνιο, ιατρική
έκθεση σε ακτινοβολία, κίνδυνοι από
έκθεση σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία (σολάριουμ) και δοσιμέτρηση
προσωπικού.
››καθιερώθηκε η έκδοση ηλεκτρονικού
ενημερωτικού δελτίου (newsletter).
Το έργο ΠΡΙΣΜΑ υποστηρίχτηκε από
χρηματοδότηση 1.031.600 ευρώ. Για
την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν όλα τα Τμήματα της ΕΕΑΕ και το
μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της
και δημιουργήθηκαν 3 νέες θέσεις
εργασίας. Εκτιμάται πως για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκαν 523
ανθρωπομήνες.
Οι δράσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο
του έργου ΠΡΙΣΜΑ θα συνεχιστούν από
την ΕΕΑΕ, με κύριο στόχο την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση του
συστήματος ακτινοπροστασίας στη
χώρα και την τακτική ανακοίνωση της
ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού.

<0,1 mSv
0,2 mSv

0,3 mSv

0,5 mSv

1,8 mSv

Σύνολο: 4,5 mSv
1,7mSv

Διάγραμμα 10:
Πηγές έκθεσης σε ακτινοβολία
στην Ελλάδα
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Κοσµική ακτινοβολία

Ραδόνιο

Οικοδοµικά υλικά

Ιατρικές εξετάσεις

Κατάποση (διατροφή)

Εξωτερικοί χώροι

Αδειοδότηση
και Επιθεωρήσεις
α. Εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην ιατρική, στη βιομηχανία και
στην έρευνα
Η ΕΕΑΕ επιθεωρεί, ελέγχει και αδειοδοτεί τις εφαρμογές και εγκαταστάσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών,
καθώς και τη χρήση ραδιενεργών πηγών, στην ιατρική, στη βιομηχανία και στην έρευνα - εκπαίδευση, και
τις εφαρμογές των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην ιατρική (MRI), εκδίδοντας πιστοποιητικά καταλληλότητας και ειδικές άδειες λειτουργίας.
Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί επιθεωρήσεις ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας στις εγκαταστάσεις,
στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στα
συστήματα παραγωγής και χρήσης
ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών (MRI)
ακτινοβολιών. Οι επιθεωρήσεις και οι
μετρήσεις που πραγματοποιεί έχουν
διπλό στόχο:
(α) τ η διασφάλιση της ακτινοπροστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων, καθώς και των ασθενώνεξεταζομένων προκειμένου για τα
ιατρικά εργαστήρια,
(β) την εξακρίβωση της συμμόρφωσης
της κατασκευής, λειτουργίας και
ποιότητας των εγκαταστάσεων,
συστημάτων, μηχανημάτων και
συσκευών, καθώς και των πρακτι-

κών που κάνουν χρήση ιοντιζουσών
ακτινοβολιών, με τις προδιαγραφές
και τους όρους που καθορίζονται
στην κείμενη νομοθεσία.
Επιπλέον:
››αξιολογεί και εγκρίνει μελέτες διαρρύθμισης χώρων και υπολογισμού
των θωρακίσεων των εγκαταστάσεων
ακτινοβολιών και μελέτες ασφαλούς
λειτουργίας,
››ελέγχει, εγκρίνει και αδειοδοτεί την
εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά
ραδιενεργών πηγών- υλικών, τη
διακίνηση των ραδιοφαρμάκων,
καθώς και τη διαχείριση ραδιενεργών
αποβλήτων, ραδιενεργών πηγών και
υλικών. Συντονίζει και συμμετέχει στη
ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση και φύλαξη έκθετων, «ορφανών» και εκτός

χρήσης ραδιενεργών πηγών, οι οποίες
εγκυμονούν ραδιολογικό κίνδυνο,
››διερευνά και αξιολογεί περιπτώσεις
ακούσιας ή εκούσιας ακτινοβόλησης
εγκύων, λόγω υποβολής τους σε
διαγνωστικές εξετάσεις ή θεραπείες
και κάθε περίπτωση υπερέκθεσης
εργαζομένων,
››τηρεί την εθνική βάση δεδομένων
ακτινοπροστασίας με τις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια ιοντιζουσών
ακτινοβολιών, τα συστήματα ακτινοβολιών, τις ραδιενεργές πηγές και τη
διακίνηση ραδιοφαρμάκων και ραδιενεργών υλικών. Η βάση περιλαμβάνει,
επίσης, στατιστικά στοιχεία ιατρικών
πρακτικών, όπως είναι ο αριθμός των
διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών, οι τυπικές δόσεις σε ασθενείς κ.α.

19

Έκδοση ειδικών αδειών
λειτουργίας ιατρικών
εργαστηρίων
Το 2015 ήταν ο πρώτος ουσιαστικά
χρόνος λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως
αδειοδοτούσα αρχή για τα ιατρικά
εργαστήρια ακτινοβολιών. Η ΕΕΑΕ
ενθάρρυνε την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών
και εξέδωσε συνολικά 544 ειδικές
άδειες λειτουργίας, 127 προεγκρίσεις κατασκευής και 35 ειδικές
άδειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών
των εγγράφων αφορούσε ακτινολογικά εργαστήρια.
Ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση
από την ΕΕΑΕ των διαδικασιών αδειοδότησης εργαστηρίων ακτινοθεραπείας,
πυρηνικής ιατρικής και ακτινολογικών
το έτος 2015 ήταν 64, 15 και 52
ημέρες αντίστοιχα. Ο χρόνος διεκπεραίωσης αιτήσεων για την έκδοση,
ανανέωση ή τροποποίηση της ειδικής
άδειας λειτουργίας μειώθηκε σημαντικά, ξεπερνώντας για την πλειονότητα
των εργαστηρίων ακόμη και τις αρχικές
εκτιμήσεις της ΕΕΑΕ.
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Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση
της διαδικασίας βάσει ερωτηματολογίου, ο βαθμός ικανοποίησης είναι αρκετά υψηλός. Ικανοποίηση προκύπτει
τόσο για την ανάθεση της αρμοδιότητας έκδοσης των ειδικών αδειών
λειτουργίας στην ΕΕΑΕ όσο και για
τη λειτουργία του νέου μοντέλου
αδειοδότησης. Επιμέρους παράμετροι,
όπως η ταχύτητα διεκπεραίωσης, η εξυπηρέτηση και η πληροφόρηση από την
ΕΕΑΕ, συμπληρώνουν τη γενική θετική
εικόνα που έχουν οι χρήστες.
Το νέο μοντέλο αδειοδότησης διασφαλίζει την πλήρη εποπτεία της κατάστασης αδειοδότησης των ιατρικών
εργαστηρίων ακτινοβολιών. Καθιστά
δυνατή την ενημέρωση άλλων ενδιαφερόμενων φορέων (Υπουργείο Υγείας,
ΕΟΠΥΥ), την απρόσκοπτη τήρηση της
εθνικής βάσης ακτινονοπροστασίας και
τη διάθεση των στοιχείων που αφορούν
στην αδειοδότηση των ιατρικών εργαστηρίων προς το ευρύ κοινό, μέσω της
ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο
www.eeae.gr.

Επιθεωρήσεις
Το 2015 διενεργήθηκαν 742 επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις χρήσης ακτινοβολιών. Ο συνολικός αριθμός των
συστημάτων-πηγών που ελέγχθηκαν
ανέρχεται περίπου σε 2100. Η κατανομή τους ανά είδος εργαστηρίου/εφαρμογής παρουσιάζεται στον πίνακα 3.
Οι επιθεωρήσεις που διενεργεί η
ΕΕΑΕ είναι «προγραμματισμένες»,
διενεργούνται δηλαδή στο πλαίσιο
της αδειοδότησης του εργαστηρίου
(έκδοση αρχικής ή ανανέωση άδειας,
αναβάθμιση εξοπλισμού, επανέλεγχοι)
ή «έκτακτες», διενεργούνται δηλαδή
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη
διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας
για τη διαπίστωση της εφαρμογής του
προγράμματος ακτινοπροστασίας. Και
στις δύο περιπτώσεις οι επιθεωρήσεις
γίνονται «προειδοποιημένα» ή «απροειδοποίητα», ακολουθώντας διαφορετικά πρωτόκολλα ελέγχου.
Ενδεικτικά, στον πίνακα 4 συνοψίζονται
οι «προγραμματισμένες», «έκτακτες»,
«προειδοποιημένες» και «απροειδοποίητες» επιθεωρήσεις που έγιναν σε εργαστήρια ιατρικών εφαρμογών το 2015.
Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζονται τα
ίδια στοιχεία για το σύνολο των εγκαταστάσεων ακτινοβολιών.

Πίνακας 3: Επιθεωρήσεις σε ιδρύματα-εργαστήρια ακτινοβολιών (2015)
Κατηγορία

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Σύνολο

%
συνόλου

Τηλεθεραπεία (γραμμικοί επιταχυντές)

4

6

10

40%

Τηλεθεραπεία 60Co

2

1

3

43%

Βραχυθεραπεία (HDR και seeds 125I)

2

3

5

31%

Ακτινολογικά Χ1

97

156

253

Ακτινολογικά Χ2

16

118

134

Ακτινολογικά Χ3

48

13

61

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

5

40

45

Πυρηνική ιατρική Α1

8

9

17

Πυρηνική ιατρική Α2

6

30

36

Πυρηνική ιατρική Α3

7

3

10

Οδοντιατρικά

-

35

35

Ερευνητικά ΕΡ-Α

12

-

12

Ερευνητικά ΕΡ-Κ

15

-

15

Ερευνητικά ΕΡ-Σ

7

-

7

Βιομηχανικά εργαστήρια

7

43

50

Βιομηχανική ραδιογραφία

2

5

7

Βιομηχανικές φορητές πηγές

2

10

12

Κτηνιατρείο Χ-Κ

1

20

21

-

Ακτινοβολητές αίματος

1

3

4

31%

Εταιρείες μεταφοράς ραδιενεργών υλικών

-

2

2

33%

Άλλα

-

3

3

-

242

500

742

Σύνολο

39%

17%

36%

-

18%

21%

21

Πίνακας 4 : Κατηγορίες επιθεωρήσεων στα εργαστήρια ιατρικών εφαρμογών το 2015
4.1 Προειδοποιημένοι Έλεγχοι
Νέο
εργαστήριο

Αναβάθμιση
εξοπλισμού

Ανανέωση
Άδειας

Επανέλεγχοι

Έκτακτοι

Σύνολο

Ακτινολογία

29

104

177

16

104

430

Πυρηνική ιατρική

5

-

6

-

3

14

Ακτινοθεραπεία

1

9

4

1

1

16

Νέο
εργαστήριο

Αναβάθμιση
εξοπλισμού

Ανανέωση
Άδειας

Επανέλεγχοι

Έκτακτοι

Σύνολο

Ακτινολογία

-

-

11

2

5

18

Πυρηνική ιατρική

-

-

36

3

10

49

Ακτινοθεραπεία

-

-

1

-

1

2

4.2 Απροειδοποίητοι Έλεγχοι

O συνολικός αριθμός των εγγράφων
που εκδόθηκαν από την ΕΕΑΕ για θέματα επιθεωρήσεων και αδειοδότησης
εγκαταστάσεων ακτινοβολιών ανήλθε
το 2015 στα 1759.

Άλλες δραστηριότητες
››Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των
ραδιενεργών αποβλήτων και των
εκτός χρήσης ραδιενεργών πηγών και
υλικών στη χώρα και οι συγκεντρωτικοί πίνακες απεστάλησαν στην ΕΕ,
κατ’εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου σχετικά με την ασφαλή
και υπεύθυνη διαχείριση ραδιενεργών
αποβλήτων. Οι πίνακες και η σχετική
Εθνική Έκθεση είναι διαθέσιμοι στον
διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.
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Διάγραμμα 11: Οι επιθεωρήσεις - έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία
χρόνια, ανάλογα με το είδος τους.

››Συνεχίστηκε η συλλογή α) του
πλήθους των ιατρικών πράξεων
(διάγνωση-θεραπεία) β) δοσιμετρικών
στοιχείων για την πλειονότητα των
ακτινολογικών εξετάσεων γ) των χορηγούμενων ενεργοτήτων ραδιοφαρμάκων στην πυρηνική ιατρική και δ)
αναλυτικών στοιχείων αναφορικά με
τις θεραπείες σε ετήσια βάση. Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων
αυτών αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης της ακτινοπροστασίας στη
χώρα και της ορθολογικής χρήσης των
υφιστάμενων υποδομών στην παροχή
ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες, με
χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

››Προχωρά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016 η διαδικασία
καθορισμού των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς (ΔΕΑ) ακτινολογικών
εξετάσεων και εξετάσεων πυρηνικής
ιατρικής στις παιδιατρικές εξετάσεις.
››Οι επιθεωρήσεις που αφορούν
στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών, πραγματοποιούνται πλέον
σύμφωνα με τον τεχνικό οδηγό
για την πραγματοποίηση ελέγχων
συμμόρφωσης κατά τη μεταφορά
ραδιενεργών υλικών (Technical
Guide, Compliance Inspections by
the European Competent Authorities
on the Transport of Radioactive

Material, Issue 1, February 2015), του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου ρυθμιστικών
αρχών για τη μεταφορά ραδιενεργών
υλικών (European Association of
Competent Authorities), στις εργασίες
του οποίου συμμετέχει η ΕΕΑΕ.
››H EEAE ανέλαβε την προεδρία του
Μεσογειακού Δικτύου για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών (MedNet),
το οποίο συστάθηκε με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού
Ατομικής Ενέργειας και τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

β. Εφαρμογές μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Η ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνη για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες
μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και φροντίζει για την παροχή σχετικής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλών
συχνοτήτων
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στη διαδικασία
αδειοδότησης όλων των σταθμών κεραιών, ελέγχοντας τις τεχνικές μελέτες
ραδιοεκπομπών και τις περιβαλλοντικές
μελέτες. Επιπλέον, είναι αρμόδια για
τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και
μετρήσεων, προκειμένου να ελεγχθεί
η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα
όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Μελέτες ραδιοεκπομπών έκδοση γνωματεύσεων
Το 2015 υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 2.251 πλήρεις
ηλεκτρονικοί φάκελοι (αιτήσεις), με
ισάριθμες μελέτες ραδιοεκπομπών. Να
σημειωθεί ότι, από το 2014 υπήρχε
ακόμα ένας αριθμός ηλεκτρονικών φακέλων (με τις αντίστοιχες μελέτες ραδιοεκπομπών), της τάξεως των 600, για
τους οποίους αναμενόταν ο έλεγχος και
η έκδοση της αντίστοιχης γνωμάτευσης.

Από το σύνολο των προαναφερθέντων
2.851 περίπου ηλεκτρονικών φακέλων,
μετά από έλεγχο εκδόθηκαν γνωματεύσεις σε 1.736 περιπτώσεις. Στον
ανωτέρω αριθμό (1.736) θα πρέπει να
προστεθεί και το σύνολο 54 μελετών
ραδιοεκπομπών σταθμών κεραιών, οι
οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΕΑΕ βάσει
του ν. 4313/2014.

Έλεγχος μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Το 2015 διαβιβάστηκαν στην ΕΕΑΕ
από τις Γενικές Γραμματείες Περιφερειών και τις Γενικές Γραμματείες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 171
περιβαλλοντικές μελέτες. Η ΕΕΑΕ παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της συνολικά
για 248 μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, συμπεριλαμβάνοντας και
περιπτώσεις εκκρεμοτήτων που υπήρχαν από τα προηγούμενα έτη. Επίσης,
όπως συνέβη και τα προηγούμενα έτη,
ένας αριθμός μελετών που εξετάσθηκε
διαπιστώθηκε ότι χρήζουν διορθώσεων/συμπληρώσεων.

Επιτόπου μετρήσεις και έλεγχοι
Η ΕΕΑΕ ελέγχει την τήρηση των ορίων
ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:
(α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο
δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών,
που λειτουργούν εντός σχεδίου
πόλεως,
(β) κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε
νομικού ή φυσικού προσώπου.
Συνολικά το 2015 πραγματοποιήθηκαν
έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των
επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον
1.731 σταθμών κεραιών σε όλη την
χώρα, είτε κατόπιν αιτήματος είτε αυτεπάγγελτα από τα συνεργεία της ΕΕΑΕ
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της.
Συνοπτικά:
››Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών
συχνοτήτων αφορούσε μετρήσεις στο
περιβάλλον σταθμών βάσης κινητής
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τηλεφωνίας (86,71%), ενώ ένας
μικρός αριθμός αφορούσε μετρήσεις
στο περιβάλλον σταθμών κεραιών
σταθερής τηλεφωνίας και άλλων
κεραιοδιατάξεων παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου (12,54%) και το υπόλοιπο σε μετρήσεις στο περιβάλλον
σταθμών κεραιών ραδιοφωνίας και
τηλεόρασης (0,75%).
››Το ποσοστό των αυτεπάγγελτων ελέγχων ξεπερνάει το 96% του συνόλου
των ελέγχων που έγιναν στο περιβάλλον σταθμών κεραιών.
››Το μεγαλύτερο μέρος (40,44%) των
μετρήσεων αφορούσαν σταθμούς κεραιών που βρίσκονται εγκατεστημένοι
στην Περιφέρεια Αττικής.
››Συνεργεία της ΕΕΑΕ διενήργησαν
αυτεπάγγελτους ελέγχους σε σταθμούς κεραιών στο πλαίσιο εκτέλεσης
εισαγγελικών παραγγελιών σε 13
περιπτώσεις.
››Πραγματοποιήθηκαν επί τόπου
μετρήσεις συνολικά σε 79 παιδικές
χαρές: σε 18 του Δήμου Τανάγρας,
σε 38 του Δήμου Περιστερίου, σε 20
του Δήμου Γαλατσίου, σε 1 του Δήμου
Αθηναίων, καθώς και σε 2 σημεία του
Δήμου Καλαμαριάς όπου επρόκειτο
να κατασκευαστούν παιδικές χαρές,
σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων από
τους αντίστοιχους Δήμους.
››Πραγματοποιήθηκαν επί τόπου μετρήσεις στο περιβάλλον 220 περίπου
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών, οι οποίοι βρίσκονται σε
χώρους εκτός αστικού ιστού, σε περιοχές δηλαδή που συνιστούν πρακτικά
«πάρκα κεραιών» και δε συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της ΕΕΤΤ.
››Επιπλέον του προαναφερθέντος συνολικού αριθμού μετρήσεων σε όλη τη
χώρα, έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι
σε εγκαταστάσεις συστημάτων ραντάρ
της Υ.Π.Α. και των Ενόπλων Δυνάμεων,
καθώς και σε ραδιοερασιτεχνικούς
σταθμούς ασυρμάτου (οι εν λόγω
σταθμοί κεραιών δε συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των αδειοδοτημένων
από την ΕΕΤΤ σταθμών κεραιών).
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Διάγραμμα 12: Αιτήματα για ελέγχους

Πρόσβαση στα αποτελέσματα
μετρήσεων
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που
πραγματοποιούνται σε σταθμούς κεραιών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο
της ΕΕΑΕ, http://eeae.gr/επιτόπιεςμετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων.
Οι επισκέπτες, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για τις τιμές των πεδίων,
όπως καταγράφονται ανά περιοχή, και
για τη σχέση των τιμών αυτών με τα
θεσμοθετημένα όρια έκθεσης. Εκεί παρουσιάζονται αποτελέσματα περίπου
9.000 ελέγχων ακτινοβολίας που
έχουν πραγματοποιηθεί στο χρονικό
διάστημα 01/07/2008 έως 31/12/2015.
Οι μετρήσεις αυτές έχουν γίνει στο
περιβάλλον 7.150 περίπου σταθμών
κεραιών. Σε αρκετούς από αυτούς τους
σταθμούς έχουν πραγματοποιηθεί
μετρήσεις περισσότερες από μία φορά
(δηλαδή σε διαφορετικές ημερομηνίες),
τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς
έκθεσης του κοινού
Το 2015 διαπιστώθηκαν υπερβάσεις
των ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού σε θέσεις στις οποίες είναι
ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση
του γενικού πληθυσμού, σε 13
περιπτώσεις. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν θέσεις εκτός αστικού
ιστού, όπου υπάρχει εγκατεστημένο
πλήθος κεραιών εκπομπής μεγάλης
ισχύος όλων των ειδών (όπως διατάξεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών, διατάξεις ραντάρ, κ.α.), σε περιοχές δηλαδή που συνιστούν πρακτικά
«πάρκα κεραιών». Για καθεμία από τις
διαπιστωθείσες περιπτώσεις υπέρβασης
των ορίων, η ΕΕΑΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ
για τις δικές της ενέργειες σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Εντός
αστικού ιστού, δεν διαπιστώθηκε
καμία υπέρβαση των ορίων ασφαλούς
έκθεσης του κοινού.

Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων http://paratiritirioemf.eeae.gr
Το έργο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων παρουσιάστηκε
από την ανάδοχο εταιρεία SPACE HELLAS
Α.Ε. σε δύο εκδηλώσεις σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη (14 και 23 Οκτωβρίου
2015, αντίστοιχα).
Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχει ως αντικείμενο
τον διαρκή και αξιόπιστο έλεγχο της
τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης
του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα
νομοθεσία. Οι υποδομές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που αποτελούν
αντικείμενο του έργου είναι αυτές που
εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 7 GHz, αδειοδοτούμενες
και μη), όπως είναι:
››τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών
(δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα
σταθερής ασύρματης πρόσβασης),
››κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης,
διατάξεις ραντάρ,
››ασύρματα δίκτυα που δεν απαιτούν
άδεια (Wireless Hotspots, εταιρικές
ζεύξεις).
Το Παρατηρητήριο βασίζεται στη
λειτουργία ενός δικτύου 500 σταθερών και 13 κινητών ευρυζωνικών και
συχνοεπιλεκτικών σταθμών μέτρησης
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
και διασφαλίζει την άμεση (on-line)
πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα
των μετρήσεων μέσω της διεύθυνσης
http://paratiritirioemf.eeae.gr.
Το έργο σχεδιάστηκε από την Κοινωνία
της Πληροφορίας ΑΕ, την ΕΕΑΕ και τη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος«Ψηφιακή Σύγκλιση» του
ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.
Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή
του έργου η ΕΕΑΕ έχει την αρμοδιότητα
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
χαμηλών συχνοτήτων
Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 41 μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων
χαμηλών συχνοτήτων είτε κατόπιν αιτημάτων είτε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων
ελέγχων. Από μετρήσεις που διενεργήθηκαν το 2015, στο περιβάλλον όλων
των τύπων γραμμών, υποσταθμών και
διατάξεων του συστήματος μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε
όλη τη χώρα, διαπιστώθηκε μία περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλούς
έκθεσης του κοινού. Η υπέρβαση αυτή
αφορούσε το μέγεθος της έντασης του
ηλεκτρικού πεδίου, σε θέση στο περιβάλλον γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας στην οποία είναι ελεύθερη
και δυνατή η πρόσβαση του γενικού
πληθυσμού. Για την περίπτωση αυτή η
ΕΕΑΕ ενημέρωσε τους συναρμόδιους
φορείς, προκειμένου να αρθεί η αιτία
της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα
αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού.

Διατάξεις τεχνητού μαυρίσματος
(σολάριουμ)
Το 2015 ολοκληρώθηκε η καταγραφή
της κατάστασης του τομέα παροχής
υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην
Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
υπεριώδους ακτινοβολίας μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος σε διάφορες επιχειρήσεις παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου
υπεριώδους ακτινοβολίας στο 65% των
μηχανημάτων που μετρήθηκαν και ότι η
παροχή υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος δεν ήταν σύμφωνη με τα οριζόμενα
από την ΕΕ και τα σχετικά πρότυπα.
Παράλληλα συντάχθηκε κώδικας δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος και αναπτύχθηκε
ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης μέσω του διαδικτυακού
τόπου της ΕΕΑΕ, για την κατάρτιση των
ατόμων που εργάζονται στην παροχή
υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.
Επιπροσθέτως, συντάχθηκε προσχέδιο
νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να
ρυθμιστεί ο έλεγχος και η λειτουργία
του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού
μαυρίσματος στην Ελλάδα.

Άλλες δραστηριότητες
››Ολοκλήρωση τριών από τους πέντε
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς οι οποίοι
ξεκίνησαν στα τέλη του 2014, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση εκτέλεσης εντός του 2015 συγκεκριμένου
αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από
σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα. Oι
άλλοι δύο διαγωνισμοί ματαιώθηκαν
και επαναπροκηρύχθηκαν: ο ένας εξ
αυτών ολοκληρώθηκε επιτυχώς στα
τέλη του 2015, ενώ ο άλλος ξεκίνησε
τον Δεκέμβριο του 2015.
››Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας μαζί με
άλλους συναρμόδιους φορείς για την
εισήγηση βελτιώσεων των διαδικασιών αδειοδότησης των κατασκευών
κεραιών και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών.
››Συμμετοχή στις εργασίες επιτροπών
του ΕΛΟΤ με αντικείμενο την προστασία του ανθρώπου από την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
››Συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου Προγραμματικής Συμφωνίας και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, καθώς και
στις εργασίες της Ομάδας Εποπτείας
Δικτύου του έργου «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».
›› Εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων σε εργασιακούς χώρους για την
αξιολόγησης της έκθεσης ομάδων εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων στο
πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας (ΚΥΑΕ) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
››Συμμετοχή (κατόπιν τιμητικής πρόσκλησης) στην ομάδα εργασίας του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WΗΟ)
για την ανάπτυξη των Non Ionizing
Radiation Basic Safety Standards.
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Υπηρεσίες
α. Δοσιμέτρηση επαγγελματικά εκτιθέμενων εργαζομένων
Η ατομική δοσιμέτρηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (περισσότεροι από 11.000) από εξωτερικές πηγές έκθεσης πραγματοποιείται από την ΕΕΑΕ.
Η δόση ακτινοβολίας καταγράφεται με
τη χρήση παθητικών ανιχνευτών (δοσίμετρα θερμοφωταύγειας) που φέρονται
από τον εργαζόμενο σε συγκεκριμένα
σημεία του σώματος. Με βάση οδηγία
που έχει δοθεί στους επαγγελματικά
εκτιθέμενους, το δοσίμετρο φέρεται στο
ύψος του στήθους, εκτός ακτινοπροστατευτικής ποδιάς, στις περιπτώσεις
που αυτή χρησιμοποιείται. Επίσης,
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δύο
δοσιμέτρων, εντός και εκτός ακτινοπροστατευτικής ποδιάς. Στις περιπτώσεις
αυτές, το δοσίμετρο που φέρεται πάνω
από την ποδιά τοποθετείται κοντά στο
κολάρο του θυρεοειδούς. Τα δοσίμετρα
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της
συμμόρφωσης με τα όρια δόσης που
αναφέρονται στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Τα αποτελέσματα των
μετρήσεων καταχωρούνται στο Εθνικό
Αρχείο Δόσεων που τηρεί η ΕΕΑΕ. Το
2015 τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε
το Εθνικό Αρχείο Δόσεων, ώστε να προ-
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σαρμοστεί στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της υγείας και
ειδικότερα στην ένταξη των υφιστάμενων μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ σε
επτά υγειονομικές περιφέρειες.

Στατιστική επεξεργασία δόσεων
Ο αριθμός των δοσιμέτρων που
διανεμήθηκαν ανέρχεται σε 125.657,
αριθμός που κυμαίνεται στα περσινά
επίπεδα. Οι μη επιστροφές των δοσιμέτρων για το έτος 2015 ανέρχονται σε
ποσοστό 1,82%.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για
τη δόση που καταγράφεται από τα ατομικά δοσίμετρα σώματος (ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 mm), καθώς και
για την ενεργό δόση, η οποία υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά
ακτινοπροστευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται σε χώρους εργασίας, όπως είναι
τα ιατρικά επεμβατικά εργαστήρια.
Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο
δόσης βάθους 10 mm εμφανίζεται

αυξημένο κατά 7% σε σχέση με το
έτος 2014 (0,72 mSv και 0,67 mSv
για τα έτη 2015 και 2014 αντίστοιχα).
Αυξημένο κατά 5% εμφανίζεται και το
μέσο ατομικό ετήσιο ισοδύναμο δόσης
βάθους 10 mm για τιμές πάνω από το
όριο ανακοίνωσης (2,92 mSv και 2,77
mSv για τα έτη 2015 και 2014 αντίστοιχα). Η εξέλιξη του μέσου ετήσιου
ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους
10 mm για τα έτη 2001-2015 παρουσιάζεται στο διάγραμμα 13.
Η ανάλυση ανά επαγγελματική κατηγορία δείχνει ότι η παρατηρούμενη
αύξηση οφείλεται κυρίως στην κατά
15% αύξηση της δόσης των επεμβατικών καρδιολόγων που εργάζονται στα
εργαστήρια επεμβατικής καρδιολογίας.
Η μέση ετήσια ενεργός δόση για το έτος
2015 από τις μετρήσεις των ατομικών
δοσιμέτρων ανέρχεται στα 0,21 και
0,82 mSv (για όλες τις τιμές και για
τιμές πάνω από το όριο ανακοίνωσης,
αντίστοιχα).

όλοι οι δοσιµετρούµενοι
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Διάγραμμα 13: Εξέλιξη του μέσου ετήσιου ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους 10 mm (mSv) στο διάστημα 2001-2015
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Διάγραμμα 14: Κατανομή καταγραφόμενων δόσεων ανά χώρο εργασίας
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Πίνακας 5: Αξιοσημείωτοι αριθμοί για το έτος 2015
Αποτελέσματα των δόσεων των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (εξωτερική ακτινοβόληση)
για το 2015
Συνολικός αριθμός ατόμων που δοσιμετρούνται

11.505

Αριθμός ατόμων που δοσιμετρούνται με δόσεις κάτω από το όριο ανακοίνωσης

8.660 (ποσοστό 75,3%)

Μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 mm

0,72 mSv

Μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 mm (με τιμές μεγαλύτερες από το όριο ανακοίνωσης)

2,92 mSv

Μέση ετήσια ενεργός δόση

0,21 mSv

Μέση ετήσια ενεργός δόση (με τιμές μεγαλύτερες από το όριο ανακοίνωσης)

0,82 mSv

Αναφορικά με τις δόσεις στα άκρα, όπως
φαίνεται και στο διάγραμμα 15, η μέση
ετήσια καταγραφόμενη δόση από τα
δοσίμετρα δακτύλων παραμένει στα
επίπεδα του 2014 (9,76 και 25,96 mSv,
δοσιµετρούµενοι

με και χωρίς τις μηδενικές καταγραφές
αντίστοιχα). Παρά τη σταθερότητα αυτή,
περαιτέρω ανάλυση δείχνει μείωση της
δόσης των δοσιμέτρων δακτύλου που
φέρονται σε χώρους εργασίας επεμβατι-

κών εργαστηρίων (της τάξης του 20%),
ενώ μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται
στις δόσεις από τα δοσίμετρα δακτύλου που φέρονται σε χώρους εργασίας
παραγωγής ραδιοφαρμάκων.

δοσιµετρούµενοι µε Hp(0,07)>=1,0 mSv
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Διάγραμμα 15: Μέση ετήσια δόση στα άκρα (ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 0,07 mm) σε mSv για τα έτη 2007-2015
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Δοσίμετρα ματιού
Το 2015 η ΕΕΑΕ ξεκίνησε τη διάθεση
δοσιμέτρων ματιού για την εκτίμηση
της δόσης στο φακό του ματιού και πιο
συγκεκριμένα για το ατομικό ισοδύναμο
δόσης βάθους 3 mm, Ηp(3).
Το προσωπικό που μπορεί να προμηθευτεί δοσίμετρο ματιού είναι κυρίως
προσωπικό που ασχολείται σε επεμβατικά εργαστήρια, αλλά και σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής. Γενικότερα,
δοσίμετρο ματιού μπορούν να προμηθεύονται εργαζόμενοι που ενδέχεται να
λαμβάνουν ισοδύναμη δόση υψηλότερη των 15 mSv ανά έτος για τους
φακούς των οφθαλμών. Το δοσίμετρο
πρέπει να φέρεται όσο το δυνατό πιο
κοντά στο μάτι που δέχεται τη μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας.
Με βάση πιλοτικές μετρήσεις υπολογίζεται ότι η δόση στα μάτια σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής δεν ξεπερνά
τα 5 mSv το έτος, ενώ σε εργαστήρια
επεμβατικής καρδιολογίας η δόση
υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των
12 mSv το έτος. Η δεύτερη αυτή τιμή
ενδέχεται να ξεπεραστεί σε περίπτωση
που δεν χρησιμοποιούνται σωστά τα
διάφορα ακτινοπροστευτικά μέσα ή/
και σε περίπτωση μεγάλου φόρτου
εργασίας.
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Διάγραμμα 16: Κατανομή των περιπτώσεων αυξημένης δόσης ανά χώρο εργασίας
Από τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τα εξής:
››Για το 29% των περιπτώσεων (4 περιπτώσεις) διαπιστώθηκε κακή χρήση
ή διαχείριση των δοσιμέτρων. Η δόση
δεν αφορούσε στον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά στο δοσίμετρο.
››Για το 36% των περιπτώσεων (5 περιπτώσεις) τα δοσίμετρα φέρονταν πάνω
από την ακτινοπροστατευτική ποδιά,
συνεπώς η ενεργός δόση που εκτιμήθηκε από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ήταν πολύ χαμηλότερη από το
επίπεδο διερεύνησης των 6 mSv.

››Για το 14% των περιπτώσεων (2 περιπτώσεις δοσιμέτρων άκρων) διαπιστώθηκε ραδιορύπανση του δοσιμέτρου, έτσι η δόση που καταγράφηκε
δεν αποδίδεται στον εργαζόμενο.
››Για το 21% των περιπτώσεων (3
περιπτώσεις) δεν έχει ολοκληρωθεί η
διερεύνηση από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας.
Στο διάγραμμα 17 παρουσιάζονται
κατηγοριοποιημένες οι απαντήσεις που
προέκυψαν από τη διερεύνηση.

Διερεύνηση περιπτώσεων
υπερβάσεων ορίων δόσεων
Το 2015 σημειώθηκε ένα (1) περιστατικό υπέρβασης του ορίου δόσης
των 20 mSv για τους επαγγελματικά
εκτιθέμενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Μετά από διερεύνηση προέκυψε
ότι το δοσίμετρο είχε ξεχαστεί σε χώρο
γραμμικού επιταχυντή.
Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις στις οποίες η ενεργός δόση υπερβαίνει τα 6 mSv
(επίπεδο διερεύνησης) ήταν συνολικά
δεκατέσσερις (14), από τις οποίες οι
δώδεκα (12) αφορούσαν σε δοσίμετρα
σώματος και δύο σε δοσίμετρο άκρωνδακτύλου. Στο διάγραμμα 16 φαίνεται η
κατανομή των περιπτώσεων ανά χώρο
εργασίας.

21%
29%

Κακή χρήση και διαχείριση
δοσιµέτρων (φύλαξη σε λάθος
χώρο, ξεχασµένο σε χώρο
ακτινοβολιών κ.α)
Πάνω από την
ακτινοπροστατευτική ποδιά

14%
Ραδιορρύπανση

36%

∆εν έχει ολοκληρωθεί η
διερεύνηση

Διάγραμμα 17: Διερεύνηση 14 περιπτώσεων καταγραφής αυξημένων δόσεων
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
σημαντική μείωση των περιπτώσεων
υπέρβασης του ορίου διερεύνησης. Στο διάγραμμα 18 παρουσιάζεται
ο αριθμός των περιπτώσεων που
διερευνήθηκαν έχοντας διαχωρίσει τις
περιπτώσεις που τα δοσίμετρα έχουν
φορεθεί πάνω από την ακτινοπροστατευτική ποδιά.
Η μείωση των περιστατικών εκτιμάται
ότι οφείλεται στη συνεχή και άμεση
επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα εργαστήρια για τη διερεύνηση αυτών των
περιπτώσεων.

Διεργαστηριακές ασκήσεις
Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στη διεργαστηριακή
άσκηση που οργάνωσε το ευρωπαϊκό
επιστημονικό δίκτυο EURADOS για δοσίμετρα άκρων για το ατομικό ισοδύναμο
δόσης, βάθους 0,07 mm, Hp(0,07). Η
ακτινοβόληση πραγματοποιήθηκε σε
πεδία ακτίνων Χ, γ και β με σκοπό να
ελεγχθεί η ενεργειακή και γωνιακή
εξάρτηση και η γραμμικότητα. Η απόκριση των δοσιμέτρων κυμαίνεται από
0,95 έως 1,23, ενώ όλα τα αποτελέσματα βρίσκονται μέσα στα όρια.
Στο πλαίσιο της εισαγωγής του δοσιμέτρου ματιού στις υπηρεσίες που παρέχει
προς τους επαγγελματικά εκτιθέμενους,
η ΕΕΑΕ συμμετείχε επίσης σε άσκηση
διασύγκρισης του EURADOS για δοσίμετρα ματιών. Η ακτινοβόληση πραγματοποιήθηκε σε πεδία γ και Χ, τα οποία
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αφορούν κυρίως σε ιατρικές εφαρμογές. Η απόκριση των δοσιμέτρων
ματιού κυμαίνεται από 0,98 έως 1,23,
ενώ όλα τα αποτελέσματα βρίσκονται
μέσα στα όρια.

Αξιολόγηση παρεχόμενων
υπηρεσιών
Τον Δεκέμβριο 2015 διανεμήθηκε στα
συνεργαζόμενα εργαστήρια ερωτηματολόγιο, με σκοπό να διερευνηθεί ο
βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΕΕΑΕ
διαθέτει το ερωτηματολόγιο και στο
διαδικτυακό της τόπο προς ηλεκτρονική συμπλήρωση.
Το ποσοστό απόκρισης ήταν υψηλό,
καθώς έφθασε το 40%.
Ο βαθμός ικανοποίησης παραμένει
υψηλός, δεδομένου ότι σε όλες τις
ερωτήσεις ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 4,5. Ιδιαίτερα ικανοποιητικές
ήταν οι απαντήσεις για το δοσίμετρο
του ματιού.
Σε ποσοστό 98% οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με την ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ
καταγράφηκαν και προτάσεις βελτίωσης που αφορούν:
››στην εμφάνιση του δοσιμέτρου
σώματος,
››στη χρηστικότητα του δοσιμέτρου
δακτύλου,
››στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών,
››στην ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων από κάθε
δοσιμετρούμενο,
››στην ηλεκτρονική αποστολή των
πιστοποιητικών με τα αποτελέσματα.
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Διάγραμμα 18: Εξέλιξη του αριθμού
των περιπτώσεων που διερευνήθηκαν
την τελευταία πενταετία

2,5

λόγος µετρούµενης τιµής / τιµή αναφοράς

IC 2015

κάτω όριο

άνω όριο

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1

10

100

1000

Τιµή αναφοράς Hp(0,07)(mSv)

Διάγραμμα 19: Απόκριση των δοσιμέτρων άκρων και τα αντίστοιχα αποδεκτά όρια

β. Βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) έχει αναπτύξει και τηρεί τα
εθνικά δοσιμετρικά μεγέθη αναφοράς (Gy, Sv, Cb/kg) ιοντιζουσών ακτινοβολιών (γ, Χ και β) και διενεργεί
βαθμονομήσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολιών σε Air Kerma, Απορροφούμενη Δόση, Ατομικό Ισοδύναμο
Δόσης βάθους 10 mm, Hp(10), και 0,07 mm, Hp(0,07), Περιβαλλοντικό Ισοδύναμο Δόσης βάθους 10 mm,
H*(10) και Έκθεση στα πεδία της ακτινοθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, ακτινοπροστασίας και ατομικής δοσιμέτρησης εργαζομένων. Το ΕΒΟΙΑ συνεργάζεται επίσημα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Μετρολογίας (ΕΙΜ) και αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Μετρολογίας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
Κατά το 2015:
››το ΕΒΟΙΑ παρείχε υπηρεσίες διακρίβωσης και βαθμονόμησης οργάνων
μέτρησης ακτινοβολιών σε όλα τα
πεδία εφαρμογής: ακτινοθεραπεία,
βραχυθεραπεία, διαγνωστική ακτινολογία, ακτινοπροστασία, ατομική
δοσιμέτρηση. Συνολικά εκδόθηκαν
248 πιστοποιητικά για 114 πελάτες.

››διενεργήθηκαν έλεγχοι ποιότητας σε
περίπου 120 παραμέτρους (ποιότητας
δεσμών ακτινοβολίας, δοσιμετρικών
μεγεθών, ακτινολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων, περιβαλλοντικών
μεγεθών κλπ). Οι έλεγχοι γίνονται με
βάση το πρόγραμμα ελέγχων ποιότητας του ΕΒΟΙΑ σε τακτά χρονικά
διαστήματα (μηνιαίοι, διμηνιαίοι, εξαμηνιαίοι και ετήσιοι), καθώς και μετά
από επιδιορθώσεις ή παρατηρούμενες
αποκλίσεις στον εξοπλισμό.

››ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών
από τις υπηρεσίες βαθμονόμησης
ανέρχεται στο 4,31 (με άριστα το 5).
Η αξιολόγηση βασίζεται στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και αφορά
τα πεδία: τεχνική επάρκεια, επικοινωνία, αποτελέσματα, υποστήριξη και
βοήθεια. Ωστόσο, ο αριθμός ανταπόκρισης των πελατών ήταν μικρός (9
σε σύνολο 146).

31

Πίνακας 6: Αριθμός διακριβώσεων και βαθμονομήσεων που έγιναν το 2015

Πεδίο εφαρμογής

Όργανα

Θάλαμοι ακτινοθεραπείας - ηλεκτρόμετρα

7

Θάλαμοι βραχυθεραπείας

2

Δοσίμετρα διαγνωστικής ακτινολογίας

36

kVpmeters διαγνωστικής ακτινολογίας - χρονόμετρα - πολύμετρα

15

KAP meters

--

Φορητοί ανιχνευτές ακτινοπροστασίας - Survey meters

114

Ατομικά δοσίμετρα - TLD

374

Στυλοδοσίμετρα - Ηλεκτρονικά δοσίμετρα προσωπικού

70
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Διάγραμμα 20: Βαθμονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2010 - 2015
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Διάγραμμα 21: Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν την περίοδο 2010 - 2015

Ασκήσεις διαβαθμονόμησης
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαβαθμονομήσεις με συμμετοχή του ΕΒΟΙΑ.
Πίνακας 7: Διαβαθμονομήσεις για το χρονικό διάστημα 2013-2015
Xρονική
περίοδος

Τίτλος

Διοργανωτής

Τομέας

Όριο
δοκιμής

Αποτέλεσμα

Μάιος
2015

SSDL dose quality
audit service at
radiotherapy level

IAEA

Ακτινοθεραπεία

όριο απόκλισης
±3,5%

απόκλιση 0,0%

Νοέμβριος
2015

Radiation protection
intercomparison

IAEA

Ακτινοπροστασία

όριο απόκλισης
<3,0%

μέγιστη απόκλιση <1,0%

2015

Comparison of
pencil type ionization
chambers Calibration
results and methods
between dosimetry
laboratories

ΕΒΟΙΑ

Διαγνωστική
ακτινολογία

z-score
<1

z-score=0,11 (PKL)
z-score=0,05 (Air Kerma)

2014-2015

Mammography
intercomparison

IAEA

Διαγνωστική
ακτινολογία

όριο απόκλισης
<2,9%

μέγιστη απόκλιση <0,9%

2013-2015

Euramet supplementary comparison of
the ambient dose
equivalent rate for
photon radiation BIMP

EURAMET

Ακτινοπροστασία

ανηγμένη
αβεβαιότητα
(k=2) 1,92%

Degree of Equivalence ≈ 1,6% Cs
Degree of Equivalence ≈ 1,0%
X rays
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Άλλες δραστηριότητες
››Το EBOIA ολοκλήρωσε με επιτυχία
πρόγραμμα διασύγκρισης στο τομέα
της μετρολογίας της διαγνωστικής
ακτινολογίας για τα δοσιμετρικά
μεγέθη Air Kerma, (K, mGy) και Air
Kerma Area Product, KAP (PKA, mGy
cm2), η οποία είναι η πρώτη ευρείας
κλίμακας επίσημη διασύγκριση στη
διαγνωστική ακτινολογία διεθνώς. Η
διασύγκριση αυτή έγινε υπό το δίκτυο
EURAMET (European Metrology),
προσδιορίζεται ως EURAMET RI (Ι)
- S9 (supplementary comparison) EURAMET 1177 project και έδωσε
τη δυνατότητα στα 22 συμμετέχοντα
εργαστήρια:
• να ελέγξουν τις εθνικές τιμές αναφοράς των δοσιμετρικών μεγεθών και
τις διαδικασίες βαθμονόμησης που
εφαρμόζουν,

• να θεσπίσουν επίσημα τα όρια των
μετρολογικών τους δυνατοτήτων,
μέσω των Degree of Equivalence,
• να υποβάλουν, να αναρτήσουν και
να υποστηρίξουν τα Calibration &
Measurement Capabilities (CMCs)
στην επίσημη παγκόσμια βάση
δεδομένων του Διεθνούς Γραφείου
Μέτρων και Σταθμών (BIPM): http://
kcdb.bipm.org/appendixc/search.
asp?reload=1&branch=1.
Η έκθεση και τα αποτελέσματα
αναρτήθηκαν στη επίσημη παγκόσμια βάση δεδομένων του BIPM και
δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό
περιοδικό Metrologia.

Η πλήρης έκθεση και περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις
διευθύνσεις:
http://kcdb.bipm.org/AppendixB/
appbresults/EURAMET.RI(I)-S9/
EURAMET.RI(I)-S9_Final_Report.pdf
http://kcdb.bipm.org/appendixB/
KCDB_ApB_info.asp?cmp_
idy=1117&cmp_cod=EURAMET.
RI(I)-S9&prov=exalead
• Ολοκληρώθηκε η διασύγκριση
δοσιμέτρων αξονικής τομογραφίας (pencil type chamber), στο
οποίο συμμετείχαν 8 χώρες με το
ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ να έχει ρόλο pilot
laboratory. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό
Physica Medica - European Journal
of Medical Physics.

γ. Εποπτεία ραδιενέργειας περιβάλλοντος
H ΕΕΑΕ συντονίζει και υλοποιεί (α) το πρόγραμμα εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος και (β) το
πρόγραμμα πυρηνικής προστασίας, ιδίως για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης
ραδιενεργών υλικών.
Στο πλαίσιο αυτό:
››προσδιορίζει τα επίπεδα ραδιενέργειας
μέσω εργαστηριακών μετρήσεων και
του τηλεμετρικού συστήματος,
››τηρεί το εθνικό αρχείο μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος και διαβιβάζει τα αποτελέσματα στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή, σε ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς,
››συντάσσει τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης ασφάλειας και περιβαλλοντικών
ραδιολογικών επιπτώσεων,
››συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή
δίκτυα έγκαιρης ειδοποίησης,
››διενεργεί in vivo και in vitro μετρήσεις
εσωτερικής δοσιμετρίας.
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Τηλεμετρικό δίκτυο
››Το τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος αποτελείται
από δύο υποσυστήματα: το δίκτυο
μέτρησης της διάχυτης ολικής-γ
ακτινοβολίας στον αέρα και το δίκτυο
μέτρησης της ραδιενέργειας στα αιωρούμενα μικροσωματίδια (αεροζόλ)
της ατμόσφαιρας.
››Το δίκτυο μέτρησης της διάχυτης
ολικής-γ ακτινοβολίας στον αέρα
αποτελείται από 24 σταθμούς, που
κατανέμονται γεωγραφικά σε όλη την
επικράτεια. Περίπτωση συναγερμού
καταγράφεται όταν οι τιμές του ρυθμού της ολικής-γ στον αέρα υπερβούν
προκαθορισμένες τιμές. Οι μετρήσεις
μεταφέρονται στον κεντρικό σταθμό

διαχείρισης όπου καταχωρούνται σε
βάση δεδομένων.
››Το δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας στα
αιωρούμενα μικροσωματίδια (αεροζόλ) της ατμόσφαιρας αποτελείται από
τρεις σταθμούς εγκατεστημένους στη
Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη,
Σέρρες, Πτολεμαΐδα). Πραγματοποιούνται μετρήσεις φυσικής α-ακτινοβολίας, τεχνητής α-ακτινοβολίας,
φυσικής β-ακτινοβολίας, τεχνητής
β-ακτινοβολίας και γ-φασματοσκοπίας
για τον εντοπισμό τεχνητών ισοτόπων
(π.χ. Cs-137, I-131). Η ολοκλήρωση
των μετρήσεων γίνεται ανά 30 λεπτά
της ώρας, καταχωρούνται δε σε βάση
δεδομένων στον κεντρικό σταθμό του
δικτύου.

Η λειτουργία όλων των σταθμών είναι
συνεχής, 24 ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες το χρόνο. Οι μέσες ημερήσιες
τιμές δημοσιεύονται στο διαδικτυακό
τόπο της ΕΕΑΕ, καθώς επίσης και στο
Ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP (European
Radiological Data Exchange Platform).

Εργαστηριακές μετρήσεις
Οι εργαστηριακές μετρήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου
της ΕΕΑΕ και στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών και αφορούν:
››δείγματα χώματος, νερού, τροφίμων,
φίλτρων αέρα κ.ά. με τις μεθόδους
της α και γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης και της ολικής α/β ακτινοβολίας,
››ραδιολογικό έλεγχο σε πόσιμο νερό
και δείγματα υδάτων από δεξαμενές,
λίμνες και γεωτρήσεις για ανίχνευση
τεχνητών ραδιοϊσοτόπων,

Παροχή υπηρεσιών

››τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή ή για διάθεση στην Ελλάδα,
››εισαγόμενα υλικά και προϊόντα,
››οικοδομικά υλικά και υλικά που προορίζονται για τη βιομηχανική παραγωγή οικοδομικών υλικών,
››υλικά με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (Naturally Occurring Radioactive
Material, NORM),
››περιοχές με αυξημένα επίπεδα
φυσικής ακτινοβολίας (τοποθεσίες
εναπόθεσης φωσφογύψου, περιοχές
με αυξημένα επίπεδα ραδονίου στον
εσωτερικό αέρα κατοικιών),
››αντικείμενα/υλικά με αυξημένη ραδιενέργεια που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο
ελέγχου παλαιών μετάλλων.

∆ιαβαθµονοµήσεις

Έρευνα - προγράµµατα

Έκτακτα περιστατικά

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο αριθμός
των μετρήσεων ανά μέθοδο για το 2015:
››α-φασματοσκοπία
Πραγματοποιήθηκαν 217 μετρήσεις.
››ολική α/β ακτινοβολία
Πραγματοποιήθηκαν 31 μετρήσεις, οι
οποίες αφορούν κυρίως πόσιμο νερό.
››Μετρήσεις με υγρό σπινθηριστή
υψηλής διακριτικής ικανότητας
Πραγματοποιήθηκαν με υγρό σπινθηριστή 46 μετρήσεις τριτίου, άνθρακα-14
και στροντίου-90 σε περιβαλλοντικά
και βιολογικά δείγματα.
››γ-φασματοσκοπία
Πραγματοποιήθηκαν 361 μετρήσεις
με τη χρήση ανιχνευτών γερμανίου. Στο
διάγραμμα 23 παρουσιάζεται το πλήθος
των μετρήσεων με ανιχνευτές γερμανίου ανά κατηγορία δειγμάτων, ενώ στα
διαγράμματα 24 και 25 αναλύονται
ειδικότερα τα δείγματα περιβαλλοντικών δειγμάτων και δομικών υλικών
που αναλύθηκαν το 2015.
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Διάγραμμα 22: Πλήθος μετρήσεων με τη μέθοδο της α-φασματοσκοπίας τα έτη 2010-2015
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Διάγραμμα 23: Πλήθος μετρήσεων με ανιχνευτές γερμανίου ανά κατηγορία δειγμάτων τα έτη 2010-2015

››Μετρήσεις ραδονίου
Πραγματοποιήθηκαν 150 μετρήσεις
ραδονίου, σε κατοικίες, σε χώρους
εργασίας, καθώς και στο πλαίσιο ασκήσεων διασύγκρισης. Το μεγαλύτερο
μέρος αυτών αφορά τη δημιουργία του
Εθνικού Χάρτη Ραδονίου.
››Μετρήσεις εσωτερικής ραδιορρύπανσης με χρήση ανιχνευτή ολόσωμης ακτινοβολίας
Πραγματοποιήθηκαν 6 μετρήσεις
ολόσωμης ακτινοβολίας για περαιτέρω διερεύνηση περιπτώσεων πιθανής
ραδιορρύπανσης.

36

Επισκοπήσεις
››Εισαγωγή φορτίων παλαιών
μετάλλων (scrap). Για την εισαγωγή
παλαιών μετάλλων απαιτείται πιστοποιητικό μετρήσεων από τη χώρα
εξαγωγής. Με βάση τις μετρήσεις που
αναγράφονται στο πιστοποιητικό και
εφόσον έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο
φορέα, η ΕΕΑΕ εκδίδει πιστοποιητικό
εισαγωγής. Σε περιπτώσεις που κριθεί
απαραίτητο γίνονται επιπλέον επιτόπιες μετρήσεις από την ΕΕΑΕ. Το 2015
πραγματοποιήθηκαν 51 επιτόπιες μετρήσεις ολικής γ-ακτινοβολίας για την
έκδοση πιστοποιητικού ραδιενέργειας.
Συνολικά το 2015 εκδόθηκαν από την
ΕΕΑΕ 641 πιστοποιητικά ραδιενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές scrap.
Οι συναγερμοί των σταθερών ανιχνευτικών διατάξεων που είναι εγκατεστημένες σε χαλυβουργίες όλης της χώρας
ενεργοποιήθηκαν 4 φορές. Σε όλες

τις περιπτώσεις συναγερμών ακολούθησε επιτόπιος έλεγχος της ΕΕΑΕ και
εντοπισμός του ραδιορρυπασμένου
αντικειμένου.
››Επισκοπήσεις σε βιομηχανίες
NORM. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες
και εργαστηριακές μετρήσεις, με σκοπό
την επόπτευση των βιομηχανιών ΕΛΦΕ
Καβάλας, πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης,
POLYECO, ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας,
Kavala Oil και στον Ατμοηλεκτρικό
Σταθμό της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη
από άποψη ακτινοπροστασίας των εργαζομένων και απόρριψης υλικών στο
περιβάλλον.

24
63

Βιοµηχανικά απόβλητα
Φίλτρα
Επικαθίσεις / ιζήµατα
Έλεγχος επιφανειακής ρύπανσης
Χώµα / ορυκτά
Νερό
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Διάγραμμα 24: Περιβαλλοντικά δείγματα (2015)

››Χαρακτηρισμός βιομηχανικών
αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκαν
επιτόπιες και εργαστηριακές μετρήσεις
σε βιομηχανικά απόβλητα και παραπροϊόντα επεξεργασίας χάλυβα και
ορείχαλκου, με σκοπό την εξαγωγή
τους σε εταιρείες ανακύκλωσης του
εξωτερικού.
››Εναποθέσεις υλικών NORM στο
περιβάλλον. Διενεργήθηκαν επιτόπιες
εποπτεύσεις χώρων με εναποθέσεις
φωσφογύψου στο Αιγίνιο Πιερίας, στη
Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα, καθώς
και χώρων με εναποθέσεις τέφρας στη
Μεγαλόπολη.
››Δειγματοληψίες χώματος και
νερού. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες
και εργαστηριακές μετρήσεις, με στόχο
τη συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων για τον υπολογισμό της
μέσης ετήσιας δόσης από φυσικές
πηγές ακτινοβολίας (έργο ΠΡΙΣΜΑ). Οι
δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν
στις περιοχές της Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, και στα νησιά
Μυτιλήνη και Χίο.

››Καταπολέμηση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών. Στο
πλαίσιο των ενεργειών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών, σε πύλες
εισόδου της χώρας έχουν εγκατασταθεί
συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας.
Συγκεκριμένα: σε πέντε τελωνειακούς σταθμούς λειτουργούν σταθερά
αυτόματα συστήματα ανίχνευσης
ραδιενέργειας και φορητός εξοπλισμός
για δευτερογενή έλεγχο, φορητές συσκευές ανίχνευσης ραδιενέργειας έχουν
διανεμηθεί σε 30 άλλα τελωνεία, σε 20
αστυνομικά τμήματα συνοροφυλάκων
και σε πέντε διευθύνσεις του Λιμενικού
Σώματος.
Σε συνεργασία με τις τελωνειακές
αρχές η ΕΕΑΕ ελέγχει κεντρικά και
παρακολουθεί on-line όλα τα ραδιολογικά περιστατικά. Μεταξύ της ΕΕΑΕ
και των Ελληνικών Τελωνείων έχει
συναφθεί σύμβαση για τη συντήρηση
και βαθμονόμηση των ανιχνευτικών
συστημάτων.
Σε περίπτωση ανάγκης η ΕΕΑΕ ενεργοποιεί τους μηχανισμούς απόκρισής
της και ενημερώνει σχετικά τη διεθνή
βάση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών (Incidents and Trafficking
Database, ITDB).

Πρώτες ύλες τσιµέντου
Ξύλο
Πλακάκια / γρανίτες

Διάγραμμα 25: Δείγματα δομικών
υλικών (2015)
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Αντιμετώπιση έκτακτων
ραδιολογικών περιστατικών
Η ΕΕΑΕ καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού συμβάντος ή απειλής
με πυρηνικό ή ραδιολογικό παράγοντα. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» όσον αφορά τα ραδιολογικά/πυρηνικά περιστατικά.
Συμμετέχει επίσης στις ομάδες που προβλέπονται στα σχέδια αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων περιστατικών ΧΒΡΠ (χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά περιστατικά). Επιπλέον, έχει καταρτίσει και
ακολουθεί εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και συμμετέχει στα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης της ΕΕ
και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).
Ατυχήματα ή περιστατικά με ραδιολογικές συνέπειες για τον γενικό
πληθυσμό ή το περιβάλλον δεν
καταγράφηκαν το έτος 2015 στον
ελληνικό χώρο.
Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον (ρυθμός δόσης της ολικής
γ ακτινοβολίας στον αέρα - διάχυτη
ακτινοβολία) κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.
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››Σε επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και ικανότητας απόκρισης:
• H ΕΕΑΕ διοργάνωσε σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρωπίας
άσκηση (3 Μαρτίου 2015), με στόχο
την εξάσκηση στην εφαρμογή του
σχεδιασμού αντιμετώπισης τροχαίων
ατυχημάτων και πυρκαγιών κατά την
οδική μεταφορά υλικών κλάσης 7
(ραδιενεργά υλικά).
• Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ διυπηρεσιακή «επί
χάρτου» άσκηση, σε θέματα φυσικής
προστασίας και ασφάλειας κλειστών
ραδιενεργών πηγών υψηλής ενεργότητας (2-4 Ιουνίου 2015). Η διοργάνωση έγινε από την ΕΕΑΕ, με την συνεργασία των Nuclear Security Sandia
Laboratories του US Department of

Energy (DoE) και τη συμβολή των
υπόλοιπων εμπλεκομένων φορέων.
(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Αστυνομία, Πυροσβεστική
κ.ά.) Ο σκοπός της άσκησης ήταν να
αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα
των συστημάτων και του σχεδιασμού
προστασίας κλειστών ραδιενεργών
πηγών, καθώς και η αποτελεσματικότητα συντονισμού και απόκρισης των
εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας (κλοπή,
τρομοκρατικό χτύπημα) σε χώρους
χρήσης τέτοιων πηγών.

• Η ΕΕΑΕ συμμετείχε σε 2 προγραμματισμένες ασκήσεις των μηχανισμών
έγκαιρης ειδοποίησης του Διεθνούς
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(IAEA) και της ΕΕ. Ειδικότερα:
»» Άσκηση Convex 2a (18 Μαρτίου
2015). Το σενάριο της άσκησης
αφορούσε σε ακτινοβόληση εργαζομένων σε μονάδα επεξεργασίας
παλαιών μετάλλων, λόγω ραδιενεργών πηγών Co-60.
»» Άσκηση ECURIE (13-14 Οκτωβρίου 2015). Σκοπός της άσκησης
ήταν η εξοικείωση με το σύστημα
επικοινωνίας ECURIE και τη βάση
δεδομένων EURDEP. Το σενάριο
της άσκησης αφορούσε σε ατύχημα
μετά από σεισμική δόνηση στην
περιοχή του πυρηνικού σταθμού
Cernavoda στη Ρουμανία.

• Στο πλαίσιο του προγράμματος
IMAGES (“Implementation of an
RN emergency system in Eastern
Mediterranean”) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
εγκαταστάθηκε το λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support
Tool) JRODOS. Το JRODOS είναι ένα
ολοκληρωμένο υπολογιστικό εργαλείο για την εκτίμηση και αξιολόγηση
των άμεσων και μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων από ραδιολογικό ή
πυρηνικό ατύχημα. Για τη λειτουργία
του προγράμματος ήταν αναγκαία και
ολοκληρώθηκε, με την υποστήριξη
της ΕΜΥ, η τροποποίηση των μετεωρολογικών προϊόντων που παρέχονται
στην ΕΕΑΕ για τη χρήση σε υπολογιστικά μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς. Για την πλήρη λειτουργικότητα
του συστήματος στους κεντρικούς
servers της ΕΕΑΕ, απαιτούνται μικρές
τεχνικές εργασίες, οι οποίες αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν.
Το υπάρχον μοντέλο ατμοσφαιρικής
διασποράς HYSPLIT (US NOAA) θα
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και
να συντηρείται, ώστε να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Ραδιολογικά συμβάντα
››Περιστατικό ραδιορύπανσης
σε ερευνητικό εργαστήριο,
Νοέμβριος 2015.
Η ΕΕΑΕ ενημερώθηκε από απασχολούμενo σε ερευνητικό εργαστήριο ότι
ρυπάνθηκε με χλωριούχο ίνδιο (In111) κατά τη διενέργεια πειραματικής
εργασίας. Το φιαλίδιο με το ραδιενεργό
ισότοπο γλίστρησε από το χέρι του και
περίπου το ένα τρίτο του περιεχομένου
του (περίπου 140 kBq) χύθηκε στο
επάνω μέρος του σώματός του (πρόσωπο, μαλλιά), ενώ αισθάνθηκε και
κάποιες σταγόνες στο μάτι. Φορούσε
εργαστηριακή ποδιά και γάντια, ωστόσο,
δεν χρησιμοποιούσε επιπλέον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (πέτασμα,
γυαλιά), ούτε το ατομικό του δοσίμετρο.
Η ΕΕΑΕ διενήργησε την ίδια ημέρα
επιτόπιο έλεγχο και μετρήσεις στο χώρο
του εργαστηρίου, όπου επιβεβαιώθηκε
η ρύπανση σε μέρος της επιφάνειας του
τραπεζιού και στο έδαφος. Διενεργήθηκαν μετρήσεις στον μετρητή ολόσωμης
ακτινοβολίας της ΕΕΑΕ εναλλάξ με
διαδοχικές απορρυπάνσεις. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι αρχικά το In-111
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ήταν εντοπισμένο στο πάνω μέρος του
σώματος (κυρίως στο κεφάλι), ενώ την
επόμενη ημέρα η υπολειπόμενη ποσότητα είχε απορροφηθεί και κατανεμηθεί
ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Μετρήσεις γ-φασματοσκοπίας κατέδειξαν ρύπανση σε προσωπικά αντικείμενα, στα
ρούχα και την εργαστηριακή μπλούζα.
Ακολούθησε εκτίμηση δόσεων βάσει
των μετρήσεων και σειράς υποθέσεων
και παραδοχών που προέκυψαν από
την περιγραφή του συμβάντος.
Οι τιμές δόσης που εκτιμήθηκαν είναι
κατά πολύ κατώτερες των ορίων δόσης για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους, οπότε επετράπη η επιστροφή στα
συνήθη καθήκοντα. Από την περιγραφή
του συμβάντος και τον επιτόπιο έλεγχο,
προέκυψε σειρά θεμάτων και συστάσεων για τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και τους εργαζόμενους σε αυτό,
τα οποία επισημάνθηκαν αναλυτικά
από την ΕΕΑΕ.
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››Ραδιολογικός έλεγχος της ΕΕΑΕ
σε φορτίο απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
Φυλής, Οκτώβριος 2015
H ΕΕΑΕ ενημερώθηκε από το ΧΥΤΑ Φυλής στις 10 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα
με το ισχύον σχέδιο, για την ανίχνευση
ραδιενέργειας σε φορτίο απορριμμάτων. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες,
ώστε να εφαρμοστούν οι καθιερωμένες
διαδικασίες ελέγχου και απομόνωσης
του φορτίου. Στις 12 Οκτωβρίου 2015,
προσωπικό της ΕΕΑΕ διενήργησε επιτόπιο δευτερογενή έλεγχο από τον οποίο
προέκυψε ότι η ενεργοποίηση των
ανιχνευτικών συστημάτων ραδιενέργειας προκλήθηκε από την παρουσία του
ισοτόπου ιώδιο 131 (Ι-131) σε απορρίμματα οικιακής χρήσης. Το ισότοπο
αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για τη
θεραπεία νεοπλασιών στον θυρεοειδή
αδένα. Το εν λόγω φορτίο διαπιστώθηκε ότι περιείχε απορρίμματα οικιακής
χρήσης (είδη ρουχισμού) ατόμου που
προφανώς είχε υποβληθεί σε μια τέτοια
θεραπεία. Το θέμα αντιμετωπίστηκε με
τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα
με τις καθιερωμένες διαδικασίες. Η
ΕΕΑΕ εξέδωσε δελτίο τύπου λόγω της
δημοσιότητας που δόθηκε στο περιστατικό, διαβεβαιώνοντας πως δεν τίθεται
θέμα δημόσιας υγείας και προστασίας
περιβάλλοντος και θεωρώντας λήξαν
το περιστατικό.

››Νοσηλεία ασθενούς μετά από εξέταση πυρηνικής ιατρικής σε κοινό
θάλαμο νοσοκομείου, Απρίλιος 2015
H ΕΕΑΕ ενημερώθηκε ότι σε θάλαμο
νοσηλείας νοσοκομείου παρευρέθησαν επί τρεις μέρες μαζί με ασθενή, ο
οποίος είχε υποβληθεί σε διαγνωστική
εξέταση πυρηνικής ιατρικής μετά από
θυρεοειδεκτομή, άλλοι ασθενείς και
συγγενικά τους πρόσωπα-συνοδοί,
χωρίς να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα
προστασίας. Κατόπιν διερεύνησης που
ακολούθησε, η ΕΕΑΕ εκτίμησε τη δόση
που ενδεχομένως δέχθηκαν παρευρισκόμενα άτομα στο θάλαμο νοσηλείας
και λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, καθώς και αυστηράδυσμενή σενάρια, κατέληξε ότι η δόση
αυτή δεν υπερβαίνει τα 0,25 mSv. Η
εκτίμηση αυτή συμπίπτει με αυτή του
νοσοκομείου. Η δόση είναι μικρότερη από το όριο δόσης που ισχύει για
τον πληθυσμό (1 mSv ανά έτος) και
μικρότερη από τα περιοριστικά επίπεδα
δόσης που ισχύουν για έκθεση ατόμων
από ασθενείς στους οποίους έχει
χορηγηθεί ραδιοφάρμακο (0,3 mSv). Η
ΕΕΑΕ ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους
ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για
την υγεία τους, εξαιτίας της δόσης ακτινοβολίας που ενδεχομένως δέχθηκαν,
και ότι το συγκεκριμένο περιστατικό
χαρακτηρίζεται ως λήξαν από άποψη
ακτινοπροστασίας. Επίσης δημοσιοποίησε στο διαδικτυακό της τόπο οδηγίες
προς τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής
και τους υπεύθυνους ακτινοπροστασίας.

Εκπαίδευση
και κατάρτιση
Η ΕΕΑΕ παρέχει εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων με ιοντίζουσες
ακτινοβολίες στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχει το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΑΕ, ενώ για τις εργαστηριακές ασκήσεις τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευομένων η
εργαστηριακή της υποδομή και ο ελεγκτικός της εξοπλισμός.
Υλοποίηση τριετούς
Προγράμματος Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης στην Ακτινοπροστασία

Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε
και υλοποιείται το πρόγραμμα αποτελεί σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό
Ατομικής Ενέργειας (IAEA) «καλή
Το 2015 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος
πρακτική» και συνάδει με την προχρόνος υλοποίησης του τριετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τεινόμενη από αυτόν μεθοδολογία. Η
ΕΕΑΕ προσκλήθηκε να παρουσιάσει τις
(εργαζομένων) στην Ακτινοπροστασία
πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει ως
σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα
προς
το
εθνικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης
διαμορφώθηκε βάσει των υφιστάμενων
στη διεθνή συνάντηση “Consultative
εκπαιδευτικών αναγκών και αφορά
meeting of policy-decision makers
στις ειδικότητες των επαγγελματικά
εκτιθέμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβο- on the establishment of a national
λίες, δηλαδή το βοηθητικό, τεχνολογικό, strategy for education and training in
radiation, transport and waste safety”,
τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό,
η
οποία διοργανώθηκε στη Βιέννη τον
καθώς επίσης και στο προσωπικό των
Δεκέμβριο
του 2015.
ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τη βιωσιΣτο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος,
μότητα του προγράμματος εξασφαλίζει
η ΕΕΑΕ και το Τμήμα Κτηνιατρικής της
η συνεχής αξιολόγησή του, αλλά και η
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοσυμμετοχή στις φάσεις της σχεδίασης
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και της υλοποίησης των εμπλεκόμενων ανέπτυξαν μια νέα σειρά σεμιναρίων με
τρίτων μερών.
τίτλο «Ακτινοπροστασία κατά τη χρήση
κλασικών ακτινογραφικών συστημά-

των στην Κτηνιατρική». Το σεμινάριο
απευθύνεται σε επαγγελματίες κτηνιάτρους, οι οποίοι λειτουργούν στο ιατρείο
τους κλασικό σύστημα ακτινογράφησης
για διαγνωστικούς σκοπούς καθώς και
σε κτηνιάτρους που ασχολούνται με
την ακτινογράφηση των ζώων εκτός
του ιατρείου τους (π.χ. κτηνοτροφικές
μονάδες, ιππικοί όμιλοι). Το σεμινάριο
χρηματοδοτείται από τη Δομή Δια Βίου
Μάθησης του Α.Π.Θ. και υλοποιείται 2
φορές το χρόνο, στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των
εκπαιδευτικών μεθόδων της ΕΕΑΕ,
διαμορφώθηκε κατάλληλη ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την παροχή εκπαίδευσης
από απόσταση (e-learning). Τα πρώτα
e-learning σεμινάρια πρόκειται να
πραγματοποιηθούν εντός του 2016. Η
ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας είναι: edu.eeae.gr.
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Διεθνής αξιολόγηση
Τον Οκτώβριο του 2015 η ΕΕΑΕ υποβλήθηκε για δεύτερη φορά σε διεθνή
αξιολόγηση (EduTA - Education and
Training Appraisal) με σκοπό τη διαπίστωση της προόδου που σημειώθηκε
μετά την πρώτη αξιολόγηση (2008).
Η αξιολόγηση αφορούσε στον τρόπο
με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι προηγούμενες συστάσεις, στo νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση και
κατάρτιση των επαγγελματικά εκτιθέμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, στη
θέσπιση εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για την εκπαίδευση και κατάρτιση
στην ακτινοπροστασία και τέλος στις
δυνατότητες λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως
Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Οι αξιολογητές διαπίστωσαν σημαντική
πρόοδο και συμπέραναν ότι πρακτικά
οι προηγούμενες συστάσεις υλοποιήθηκαν. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που
απέσπασαν θετικά σχόλια ήταν:
››η επέκταση της εθνικής βάσης
ακτινοπροστασίας, η οποία πλέον
περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την
επάρκεια γνώσεων ακτινοπροστασίας
όλων των επαγγελματικά εκτιθέμενων στις ακτινοβολίες,
››η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος
διαχείρισης ποιότητας βασισμένο στο
ISO 29990:2010 για το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την παροχή δράσεων μη
τυπικής εκπαίδευσης,
››η θέσπιση τριετούς εθνικού προγράμματος για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στην ακτινοπροστασία,
››η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παροχή εκπαίδευσης από
απόσταση (e-learning).

42

Επιπρόσθετα, οι αξιολογητές έκριναν
ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο
για την εκπαίδευση και κατάρτιση
στην ακτινοπροστασία είναι επαρκές
και συνάδει σε υψηλό ποσοστό με τα
διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Θεώρησαν ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω με την
ολοκλήρωση της μεταφοράς της Οδηγίας 2013/59/EURATOM στην εθνική
νομοθεσία.
Η ΕΕΑΕ έχει πετύχει να αποτελεί
σημείο αναφοράς για τη διεθνή
κοινότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων στο αντικείμενο
της ακτινοπροστασίας. Ειδικότερα, το
2015:
››της ανατέθηκε η Προεδρία του IAEA
Steering Committee on Education
and Training in Radiation, Transport
and Waste Safety για τα επόμενα 2
χρόνια,
››ανέλαβε την αντιπροεδρία της ομάδας
εργασίας για θέματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης του HERCA (Heads of the
European Radiological Protection
Competent Authorities).
Το έτος 2015 η ΕΕΑΕ υλοποίησε τις
ακόλουθες δράσεις:
1. Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης
››Χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και
κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε μη ιατρικό προσωπικό
ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Μετά από εκπαίδευση από τους υπευθύνους ακτινοπροστασίας των εργαστηρίων τους
και την επιτυχή συμμετοχή τους σε
γραπτή αξιολόγηση, 65 εργαζόμενοι
απέκτησαν την επάρκεια γνώσεων
στην ακτινοπροστασία. Εξετάσεις
διεξήχθησαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη.

››2 σεμινάρια σε θέματα ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους στη
βιομηχανική ραδιογραφία. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 13 άτομα
και στόχος ήταν οι συμμετέχοντες
να αποκτήσουν το βασικό γνωστικό
υπόβαθρο σχετικά με τις ιοντίζουσες
ακτινοβολίες και τη βιομηχανική ραδιογραφία ώστε να αναπτύξουν νοοτροπία ασφάλειας (safety culture) ως
προς τη χρήση ραδιενεργών πηγών.
››2 σεμινάρια ειδικής κατάρτισης
συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). Τα
σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν
3 άτομα, είχαν στόχο την ενημέρωση
και επιμόρφωση σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφαλούς μεταφοράς
ραδιενεργών υλικών καθώς και την
προετοιμασία των συμμετεχόντων για
τις εξετάσεις συμβούλων μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).
››3 σεμινάρια σε ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης (first responders) σε θέματα
αναγνώρισης και ανίχνευσης ραδιενεργών πηγών. Τα σεμινάρια, τα
οποία παρακολούθησαν 33 πυροσβέστες, είχαν σκοπό οι συμμετέχοντες
να αποκτήσουν το βασικό γνωστικό
υπόβαθρο σχετικά με την αναγνώριση
ραδιενεργών πηγών και την ανίχνευσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην ενημέρωσή τους σχετικά με την
αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης
ανάγκης (τεχνολογικά ατυχήματα,
τρομοκρατικές ενέργειες), καθώς και
στην ορθή χρήση ανιχνευτών.
››3 σεμινάρια σε εργαζόμενους σε
βιομηχανικές μονάδες στην είσοδο
των οποίων βρίσκονται εγκατεστημένα σταθερά συστήματα ανίχνευσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Τα
σεμινάρια παρακολούθησαν 28 άτομα
και είχαν σκοπό την εξοικείωση των
συμμετεχόντων με τα συστήματα και τις
διαδικασίες ανίχνευσης και ταυτοποίησης ραδιενεργών ισοτόπων.

2. Συμμετοχή στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική
Τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε
το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική
Φυσική - Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣΙΦ-Α)
για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 με τη
συμμετοχή 18 φοιτητών.
3. Διοργάνωση διεθνών σεμιναρίων σε εξειδικευμένους τομείς της
ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας
ραδιενεργών πηγών και της πυρηνικής ασφάλειας
››Postgraduate Educational Course
in Radiation Protection and the
Safety of Radiation Sources:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πέμπτος
κύκλος του διεθνούς μεταπτυχιακού
προγράμματος «Ακτινοπροστασία και
ασφαλής χρήση των πηγών ακτινοβολίας». Το πρόγραμμα, στο οποίο
συμμετείχαν 13 νέοι επιστήμονες
από την ανατολική Ευρώπη και την
Κεντρική Ασία, παρέχει εκπαίδευση
και πρακτική άσκηση, στοχεύοντας
στη μετάδοση γνώσεων στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας και
την εξοικείωσή τους με τις σχετικές
βασικές αρχές ασφάλειας, προκειμένου να ενισχύσουν το σύστημα
ακτινοπροστασίας των χωρών τους
ως ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες
(Qualified Experts).
››First Workshop on Developing an
Effective Compliance Assurance
Regime for the Transport
of Radioactive Material in
Mediterranean Coastal States
and Associated Shipping States:
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την
περίοδο 9-13 Φεβρουαρίου 2015 και
το παρακολούθησαν 25 συμμετέχοντες από 16 χώρες.

››Regional Training Course on
Threat Assessment and a risk
informed approach for nuclear
radioactive material: Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περίοδο
19-22 Μαΐου 2015 και το παρακολούθησαν 20 συμμετέχοντες από
11 χώρες του Μεσογειακού Δικτύου
για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών
(Mediterranean Network).
››International Training Course on
Developing a Defence in Depth
Approach for the Detection of
Transboundary Movement of
Nuclear and Radioactive Material
out of Regulatory Control:
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την
περίοδο 7-10 Ιουλίου 2015 και το
παρακολούθησαν 49 συμμετέχοντες
από 46 χώρες.
››Regional Workshop on the
Authorization and Inspection of
the Safe Transport of Radioactive
Material, with a Focus on the
Import and Export of Radioactive
Sources (Categories 1 and
2) within the Framework of
the Regulatory Infrastructure
Development Project: Διοργανώθηκε στην Αθήνα την περίοδο 30
Νοεμβρίου-4 Δεκε μβρίου 2015 με
τη συμμετοχή 20 ατόμων από 11
χώρες.
Επιπλέον:
››στο πλαίσιο των προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας σε άλλες χώρες και
διμερών συμφωνιών, φιλοξενήθηκαν
στη χώρα μας για εκπαίδευση συνολικά 16 επιστήμονες,
››εκπονήθηκαν με τη συνεργασία της
ΕΕΑΕ 3 διπλωματικές εργασίες,
››στα εργαστήρια της ΕΕΑΕ πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση
3 φοιτητές, τελειόφοιτοι διαφόρων
σχολών.
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Έρευνα
και ανάπτυξη
Η έρευνα αποτελεί συνιστώσα των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ, τα αποτελέσματα της οποίας υποστηρίζουν το
λειτουργικό της έργο και ενισχύουν την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της. Η ερευνητική δράση
της ΕΕΑΕ αποτυπώνεται στη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και στον αριθμό των δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Προγράμματα χρηματοδοτούμενα
από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές που υλοποιήθηκαν το 2015*

2014, συμμετέχουν 14 φορείς, με συντονιστή το Belgian Nuclear Research
Centre (SCK-CEN).

››European epidemiological study
on radiation-induced lens opacities
for interventional cardiologists
(EURALOC), European Commission,
FP7 - OPERRA
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα EURALOC, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
και επικεντρώνεται στις επιπτώσεις χαμηλών δόσεων ακτινοβολίας στο φακό
του ματιού. Το πρόγραμμα θα συνδυάσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία
στον τομέα της επιδημιολογίας, της
οφθαλμολογίας και της δοσιμετρίας για
τη μελέτη των επιπτώσεων της ακτινοβολίας στο φακό του ματιού και για να
καθοριστεί η σχέση δόσης-απόκρισης
σε χαμηλές δόσεις. Στο πρόγραμμα,
το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του

››Innovative integrated tools
and platforms for radiological
emergency preparedness and
post-accident response in Europe
- PREPARE, European Commission,
FP7 - EURATOM
Το πρόγραμμα έχει στόχο να αντιμετωπιστούν τα κενά που αναδείχθηκαν
στη διαδικασία απόκρισης μετά το
πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα.
46 οργανισμοί συνεργάζονται για να
επανεξετάσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες αντιμετώπισης μακροχρόνιων
επιπτώσεων, το θέμα του διασυνοριακού ελέγχου και της ασφάλειας των
αγαθών και να αναπτύξουν περαιτέρω
υποστηρικτικές παραμέτρους για τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως τα
μοντέλα διασποράς κ.α. Το πρόγραμμα,

*εκτός του έργου ΠΡΙΣΜΑ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ που παρουσιάζεται αναλυτικά στις σελίδες 17-18.
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διάρκειας 36 μηνών, περιλαμβάνει επτά
πακέτα εργασίας και χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου
- EURATOM.
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στο πακέτο εργασίας που αφορά τη διαχείριση ραδιορρυπασμένων προϊόντων και προβλέπει
συγκρότηση εθνικών πάνελ στα οποία
συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς
της χώρας.
››Implementation of an RN
emergency system in Eastern
Mediterranean (IMaGeS), European
Commission
Στόχος του προγράμματος IMaGeS είναι
να διερευνήσει το κατά πόσον το υπολογιστικό πρόγραμμα RODOS μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε αστικές περιοχές,
καθώς και σε εσωτερικούς χώρους σε
περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας
όπου εμπλέκονται «βρώμικες βόμβες».

Παράλληλα, αναπτύσσονται υπολογιστικοί κώδικες για την πρόβλεψη της
διασποράς ραδιονουκλιδίων σε αστικό
περιβάλλον. Στις προσομοιώσεις αυτές
ενσωματώνονται και στοιχεία από τα
υπάρχοντα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Το
πρόγραμμα IMaGeS, το οποίο υλοποιείται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και
την ΕΕΑΕ, εντάσσεται στο πρόγραμμα
HOMe/2011/aG/cBrN της Διεύθυνσης
Εσωτερικής Ασφάλειας της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

››Blended learning in radiation
protection and radioecology,
Erasmus +, European Commission
Το έργο “Blended learning in radiation
protection and radioecology”, το οποίο
έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της ΕΕ ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2017. Το έργο
υλοποιούν 10 φορείς, μεταξύ των
οποίων και η ΕΕΑΕ. Στόχοι του έργου
είναι η ανάπτυξη μικτών δράσεων
εκπαίδευσης (δια ζώσης και από απόσταση-e-learning) στο αντικείμενο της
ακτινοπροστασίας και της ραδιο-οικολογίας, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων των οποίων η
επαγγελματική απασχόληση σχετίζεται
με την ακτινοπροστασία.
››Ακτινοπροστασία και κλινικοί έλεγχοι στις νέες τεχνολογίες διάγνωσης
και θεραπείας, ΓΓΕΤ, 2015-2016
Το πρόγραμμα «Ακτινοπροστασία και
κλινικοί έλεγχοι στις νέες τεχνολογίες
διάγνωσης και θεραπείας» χρηματοδοτείται σύμφωνα με το Σχέδιο Συμφωνίας
Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας και των εταιρειών Siemens
AG και Siemens Α.Ε. Αντικείμενο του
είναι η βελτιστοποίηση των δόσεων
των ασθενών/εξεταζομένων, λόγω
χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών,
κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
στην ιατρική. Το πρόγραμμα έχει δύο
άξονες: α. ανάπτυξη μεθοδολογιών
για τη μέτρηση της δόσης σε ασθενείς/εξεταζόμενους, την εκτίμηση του
κινδύνου καθώς και για τη διασφάλιση
της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων
των πρωτοκόλλων ελέγχου ποιότητας β. ανάπτυξη και εφαρμογή των
κλινικών ελέγχων (clinical audits), στις
ιατρικές εφαρμογές της ακτινολογίας,
επεμβατικής ακτινολογίας και καρδιολογίας, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής
ιατρικής.
Ο κατάλογος δημοσιεύσεων παρατίθεται στο παράρτημα Ι.
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Διεθνείς
σχέσεις
Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ομόλογους φορείς άλλων κρατών, με Ευρωπαϊκά όργανα, με διεθνείς
οργανισμούς και επιστημονικά δίκτυα εντάσσεται στο πλαίσιο εκπροσώπησης και διεθνούς παρουσίας της
χώρας στα θέματα του ρυθμιστικού μας αντικειμένου.
Για το έτος 2015 σημειώνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
››Ανάληψη αντιπροεδρίας Ομάδας
Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής
Ασφάλειας (ENSREG)
Με ομόφωνη απόφαση των μελών της
Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear
Safety Regulators Group - ENSREG) o
Πρόεδρος της ΕΕΑΕ ανέλαβε το 2015
την αντιπροεδρία του ENSREG. Ταυτόχρονα, τέθηκε επικεφαλής της μιας
εκ των τεσσάρων ομάδων εργασίας
που λειτουργούν υπό το ENSREG, η
οποία έχει ως αντικείμενο τη διαφάνεια
(Working Group on Transparency).
Μέσω του ENSREG, η ΕΕΑΕ συμμετέχει
ενεργά σε κοινές ευρωπαϊκές δράσεις για την ενίσχυση και περαιτέρω
βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα
της πυρηνικής ασφάλειας. Φιλοδοξεί,
επίσης, να συνεχίσει να έχει αποτελεσματική συμβολή στη διαμόρφωση
του ευρωπαϊκού πλαισίου πυρηνικής
ασφάλειας.
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››3ο συνέδριο Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας
(ENSREG), 29-30 Ιουνίου 2015
Στις 29 και 30 Ιουνίου 2015 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες το 3ο συνέδριο
των Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών
πυρηνικής ασφάλειας (Regulatory
Conference on Nuclear Safety in
Europe). Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ομάδα υψηλού επιπέδου
ENSREG (European Nuclear Safety
Regulators Group). Η ΕΕΑΕ προσκλήθηκε να παρουσιάσει το θέμα “Nuclear
Safety Directive: Amended Directive
compliance challenges”, καθώς στη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το
πρώτο εξάμηνο του 2014 επιτεύχθηκε
η συμφωνία για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Πυρηνική Ασφάλεια.
Τα αρχεία των παρουσιάσεων είναι
διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.
ensreg.eu/ensreg-conferences

››6ο ΕUTERP Workshop με θέμα
"Legislative change in Europe:
the implications for training in
radiation protection - Rising to the
challenge"
To 6o workshop του ευρωπαϊκού
δικτύου EUTERP (European Training
and Education in Radiation Protection
Foundation) με θέμα “Legislative
change in Europe: the implications for
training in radiation protection - Rising
to the challenge” φιλοξενήθηκε στην
Αθήνα την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου
έως 2 Οκτωβρίου 2015, με τη συνεργασία της ΕΕΑΕ. Το workshop, το οποίο
παρακολούθησαν 50 συμμετέχοντες
από ευρωπαϊκές χώρες, είχε ως κύρια
θεματική τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία
2013/59/EURATOM και συγκεκριμένα
τις αλλαγές που επιφέρει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση
και κατάρτιση στο αντικείμενο της
ακτινοπροστασίας.

››Συνάντηση των Ευρωπαίων ρυθμιστών ακτινοπροστασίας στην Αθήνα
Η ΕΕΑΕ φιλοξένησε στην Αθήνα, στις
9 και 10 Νοεμβρίου 2015, την τακτική
συνάντηση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ραδιολογικής προστασίας που συμμετέχουν στο
δίκτυο HERCA (Heads of the European
Radiological Protection Competent
Authorities). Στη συνάντηση συμμετείχαν 40 εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών
από 23 ευρωπαϊκές χώρες.
››Διοργάνωση “Workshop on
the implementation of Decision
Support Tools in RN emergencies”
H ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, διοργάνωσε στην Αθήνα στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2015
Workshop με θέμα «Implementation
of Decision Support Tools in RN
emergencies», στο πλαίσιο του προγράμματος IMAGES. Στη συνάντηση
συμμετείχαν 44 ειδικοί στο αντικείμενο
της αντιμετώπισης και διαχείρισης ραδιολογικών και πυρηνικών περιστατικών
από ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα.
››Ημερίδα «Ακτινοπροστασία και
Πυρηνική Ασφάλεια»
Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας
της ΕΕΑΕ με το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ) της Κύπρου για συνεργασία στους τομείς των αρμοδιοτήτων
τους, διοργανώθηκε στη Λευκωσία στις
4 Δεκεμβρίου 2015 ημερίδα με θέμα
«Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια». Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν
θέματα που αφορούν έκθεση των εργαζομένων και του κοινού σε ιοντίζουσες
και μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
››5η Απολογιστική Συνεδρίαση για
την Κοινή Σύμβαση για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων
καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων
Το διάστημα 11 έως 22 Μαΐου 2015
πραγματοποιήθηκε η 5η Απολογιστική
Συνεδρίαση για την Κοινή Σύμβαση
για την ασφάλεια της διαχείρισης
αναλωθέντων καυσίμων και την
ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών
αποβλήτων (Joint Convention on the

Safety of Spent Fuel Management and
on the Safety of Radioactive Waste
Management).
Τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα στη
διεύθυνση: http://eeae.gr/ενημέρωση/
ανακοινώσεις/4970-5η-απολογιστικήσυνεδρίαση-για-την-κοινή-σύμβασηγια-την-ασφάλεια-της-διαχείρισης-αναλωθέντων-καυσίμων-και-την-ασφάλεια-της-διαχείρισης-ραδιενεργώναποβλήτων

Group of Experts under the
EURATOM Treaty Art. 31, 35, 36, 37,
DG SANCO EMF Group of Experts,
• της Ευρωπαϊκής (CENELEC) και της
Διεθνούς Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), καθώς
και της Διεθνούς Επιτροπής για την
Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (ICES)
του IEEE, για την έκδοση τεχνικών
προτύπων μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

››Εθνική Έκθεση αναφορικά με την
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2011/70/EURATOM για τη διαχείριση
αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων
H EEAE ετοίμασε και υπέβαλε τον
Δεκέμβριο του 2015 στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την Εθνική Έκθεση αναφορικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2011/70/EURATOM για τη
διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και
ραδιενεργών αποβλήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14, παρ. 1 της Οδηγίας. Μεταξύ των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ως συνημμένα στην έκθεση, είναι:
• το σχέδιο του «εθνικού προγράμματος» για τη διαχείριση αναλωθέντων
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων,
• η απογραφή των ραδιενεργών αποβλήτων της χώρας.
Η έκθεση (μαζί με τα συνημμένα) είναι
διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://eeae.
gr/files/anakoinoseis/national_report_
radwaste_2015.pdf
Παράλληλα, το προσωπικό της ΕΕΑΕ:

››εκπροσωπεί τη χώρα ή/και συμμετέχει σε υψηλού επιπέδου όργανα,
όπως:
• European Nuclear Safety Regulators
Group (ENSREG): Ομάδα υψηλού
επιπέδου των Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας,
• OECD/NEA Steering Committee for
Nuclear Energy: Επιτροπή διοίκησης
του Nuclear Energy Agency,
• Heads of European Radiological
Protection Competent Authorities
Association (HERCA): Ένωση των
ευρωπαϊκών αρχών ραδιολογικής
προστασίας,
• European Radiation Dosimetry
group (EURADOS): Επιστημονικό δίκτυο οργανισμών που ασχολούνται
με τη δοσιμετρία των ακτινοβολιών,
• European ALARA Network (ΕΑΝ): Ως
μέλος του ΕΑΝ, η ΕΕΑΕ συμμετέχει
στο δίκτυο European Radiation
Protection Authorities Network
(ERPAN) και στο Medical ALARA
Network (ΕΜΑΝ),
• Secondary Standard Dosimetry
Laboratories Scientific Committee
of the IAEA/WHO (SSC): Ομάδα Συμβούλων-εμπειρογνωμόνων με συμβουλευτικό ρόλο προς τον Διεθνή
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
• Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή
του International EMF Project του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

››εκπροσωπεί τη χώρα σε επιτροπές:
• του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Ενδεικτικά:
Technical Cooperation Group
of Experts, Steering Committee
for Educational Training, Nuclear
Security Guidance Committee
(NSGC),
• της Ε.Ε. Ενδεικτικά: EURDEP European Radiological Data
Exchange Platform, ECURIE
- European Community Urgent
Radiological Information Exchange,

››συμμετέχει σε συμβουλευτικές
ομάδες και αποστολές του Διεθνούς
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(ΙΑΕΑ).
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Δράσεις
ενημέρωσης
Η ενημέρωση του κοινού και της
Πολιτείας για θέματα αρμοδιότητας της
ΕΕΑΕ είναι θεσμική μας υποχρέωση.
Στο πλαίσιο αυτό το 2015:
››εκδόθηκαν 7 δελτία τύπου,
››δόθηκαν στοιχεία σε 11 ερωτήσεις
κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατέθεσαν βουλευτές. Στην πλειονότητά
τους οι ερωτήσεις αφορούσαν θέματα
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
››ετοιμάστηκε ενημερωτικό υλικό,
››οργανώθηκαν επισκέψεις σχολείων,
όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για καθημερινές εφαρμογές των ακτινοβολιών και να περιηγηθούν στα εργαστήρια της ΕΕΑΕ,
››η ΕΕΑΕ συμμετείχε στη «Βραδιά του
Ερευνητή» που διοργανώθηκε στις 25
Σεπτεμβρίου 2015,
››η ΕΕΑΕ συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας που
διοργανώθηκε το διάστημα 17-22
Μαρτίου 2015 (διαδραστική έκθεση
και παρουσίαση με τίτλο «ΜαυρίΖω
ασφαλώς; Μια κουβέντα για το τεχνητό
μαύρισμα»),
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››προσωπικό της ΕΕΑΕ προσεκλήθη σε
εκδηλώσεις ενημέρωσης άλλων φορέων και συμμετείχε με παρουσιάσεις.

Νέος ανανεωμένος διαδικτυακός
τόπος www.eeae.gr
Στις 9 Οκτωβρίου 2015 η ΕΕΑΕ άλλαξε
σελίδα. Ο διαδικτυακός της τόπος
eeae.gr ανανεώθηκε και λειτουργεί
πλέον ως μια σύγχρονη, εύχρηστη και
λειτουργική πύλη ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για όλα τα θέματα ακτινοβολιών, ακτινοπροστασίας και πυρηνικής
ασφάλειας.
Η ανάπτυξη, σχεδίαση και υλοποίηση
του νέου διαδικτυακού τόπου βασίζεται
σε υψηλών προδιαγραφών τεχνολογίες
αιχμής και έγινε με ίδια μέσα, από το
επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΑΕ. Με
κύρια χαρακτηριστικά το πλούσιο περιεχόμενο, τη χρηστικότητα, την ευκολία
εύρεσης πληροφοριών και την ανανεωμένη εμφάνιση, η διεύθυνση eeae.gr
γίνεται πλέον σημείο αναφοράς (α) για
όσους αναζητούν άμεση και αξιόπιστη
ενημέρωση για τις ακτινοβολίες, τις
εφαρμογές και τους κινδύνους τους
(β) για τις επαγγελματικές ομάδες που

ασχολούνται με τις ακτινοβολίες και
αναζητούν εξειδικευμένες πληροφορίες.
H νέα ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης
για τις ακτινοβολίες περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων:
››αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων χιλιάδων επιτόπιων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε όλη
τη χώρα,
››πρόσβαση στο Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων,
››αναλυτική παρουσίαση των ιατρικών
εργαστηρίων ακτινοβολιών,
››πρόσβαση στα αποτελέσματα μετρήσεων των επιπέδων ραδιενέργειας σε
όλη τη χώρα,
››σειρά ψηφιακών υπηρεσιών για τους
επαγγελματίες, με κύριο στόχο την
καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών
αδειοδότησης εργαστηρίων ακτινοβολιών,
››τη νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις
των ακτινοβολιών.
Επιπλέον, η ΕΕΑΕ μέσα από τον νέο
διαδικτυακό της τόπο προσφέρει στους
επαγγελματίες τη δυνατότητα για
ηλεκτρονική:
››υποβολή των δικαιολογητικών για την
αδειοδότηση των ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών,

››πρόσβαση στις δόσεις ακτινοβολίας
που λαμβάνουν χιλιάδες επαγγελματικά εκτιθέμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες,
››υποβολή ενημερωτικών στοιχείων για
διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις
με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών
για στατιστική χρήση,
››υποβολή αίτησης έναρξης και διακοπής ατομικής δοσιμέτρησης.
››Η νέα σελίδα της ΕΕΑΕ είναι συμβατή
με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
για τους ιστότοπους των δημοσίων
οργανισμών, προσαρμόζεται σε κινητές
συσκευές και διαθέτει λογισμικό
ανάγνωσης για τους επισκέπτες με
προβλήματα όρασης.

Ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο
ΕΕΑΕ - Newsletter
Το 2015 κυκλοφόρησαν 2 τεύχη του
ηλεκτρονικού δελτίου (newsletter) της
ΕΕΑΕ, με περιεχόμενο που αφορά τόσο
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες
όσο και το ευρύ κοινό. Η εγγραφή στη
λίστα αποδεκτών του ηλεκτρονικού
δελτίου είναι δυνατή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η ΕΕΑΕ διατηρεί επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook και Twitter. Η ανάρτηση
περιεχομένου στα μέσα αυτά διευκολύνει τη διάχυση της πληροφορίας σε ένα
ευρύτερο κοινό.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ανοιχτά δεδομένα
Η ΕΕΑΕ εφαρμόζοντας τον ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), όπου
περιλαμβάνονται διατάξεις για την
ανοικτή διάθεση και την περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων του δημόσιου τομέα σε
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας
2013/37/ΕΕ, κατέγραψε το σύνολο των
εγγράφων και δεδομένων που κατέχει και στη συνέχεια εξέδωσε σχετική
απόφαση. Στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης στη διεύθυνση: http://
www.data.gov.gr/organization/eeae
υπάρχει σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ όπου τηρούνται τα
σχετικά δεδομένα.

Το 2015 αναρτήθηκαν από την ΕΕΑΕ
στην πλατφόρμα «Διαύγεια» 3.968
πράξεις που αφορούσαν ανάθεση προμηθειών, λοιπές ατομικές διοικητικές
πράξεις, έγκριση μετακινήσεων, κλπ.
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Παράρτημα II

Οικονομικός
απολογισμός
Σύμφωνα με τον ν. 4310/2014, η ΕΕΑΕ,
ως ρυθμιστική αρχή, απολαμβάνει
πλήρους διοικητικής και οικονομικής
αυτοτέλειας. Η λειτουργία της ΕΕΑΕ
υποστηρίζεται οικονομικά από δύο
πηγές:
››τον κρατικό προϋπολογισμό και
››τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών,
την είσπραξη ανταποδοτικών τελών
και τα ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράμματα (Ειδικός Λογαριασμός).
Το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής
χρηματοδότησης αποτελεί μεταβιβαστικές πληρωμές για την εξυπηρέτηση
των ετήσιων εθνικών εισφορών προς
διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΙΑΕΑ),
ενώ το υπόλοιπο καλύπτει έξοδα
μισθοδοσίας και ελάχιστο μέρος των
λειτουργικών δαπανών της ΕΕΑΕ.
Οι λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις,
προμήθειες εξοπλισμού, αναλώσιμα,
κ.ά.), καθώς και σημαντικό τμήμα των
αμοιβών προσωπικού, καλύπτονται
από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ,
δηλαδή από ίδιους πόρους.

Όσον αφορά το έτος 2015:
››η αναλογία συνεισφοράς των δύο πηγών χρηματοδότησης στα έσοδα του
έτους 2015 διαμορφώθηκε σε 20%
από τον κρατικό προϋπολογισμό και
80% από τον Ειδικό Λογαριασμό,
››Οι μεταβιβαστικές πληρωμές ανήλθαν
στο 25% των συνολικών πιστώσεων
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
››επιτεύχθηκε για μια ακόμη χρονιά η
διατήρηση πλεονασματικού προϋπολογισμού. Τα τιμολογηθέντα
έσοδα χρήσης του Ειδικού Λογαριασμού (εκτός τόκων) ανήλθαν σε
4.432.916,83 ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 8,5% περίπου σε σύγκριση με το 2014.
››τα έξοδα χρήσης του Ειδικού Λογαριασμού (εκτός αποσβέσεων) ανήλθαν
σε 2.350.482,69, μένοντας πρακτικά
σταθερά σε σύγκριση με το 2014.
Στο άρθρο 45 του ν. 4310/2014 προβλέπεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη
και τυχόν πρόστιμα που εισπράττει η
ΕΕΑΕ χρηματοδοτούν τις πάσης φύσεως
δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την
εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ,

προς επίτευξη των σκοπών και των
αρμοδιοτήτων της και τη βελτίωση της
αποδοτικότητάς της.
Το αποθεματικό της ΕΕΑΕ διατίθεται με
αποφάσεις της ΕΕΑΕ για τις ανάγκες
των σκοπών και των αρμοδιοτήτων
της, καθώς επίσης, και για την πλήρη
κάλυψη των πιθανών αναγκών από
τη λειτουργία της, ως Περιφερειακού
Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου,
σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ, που κυρώθηκε με
το ν. 4085/2012.
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται:
››αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμούαπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού για το έτος 2015, μαζί με τον
αντίστοιχο ισολογισμό (η σχετική
έκθεση των ορκωτών λογιστών αναμένεται αργότερα εντός του 2016),
››αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμούαπολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2015 και
››ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και
για τις δύο πηγές χρηματοδότησης.
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Αγία Παρασκευή, 23/5/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 του Ειδικού Λογαριασμού της Ε.Ε.Α.Ε
(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπ. Αξία

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Ποσά
προηγ.
χρήσεως
2014

Υπόλοιπο
κερδών εις νέο

19.959.520,06

17.725.087,59

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

19.959.520,06

17.725.087,59

0,00

102.493,13

5. Υ ποχρεώσεις από
φόρους - τέλη

55.523,77

77.560,99

Αναπ. Αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες
ακινητοποιήσεις

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
2015

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014

Α. ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4.209.957,70

4.209.957,70

0,00

4.090.191,92

3.857.580,46

232.611,46
V. Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολo
ακινητοποιήσεων

4.209.957,70

4.209.957,70

0,00

4.090.191,92

3.857.580,46

232.611,46

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
12. Λογαριασμοί
διαχείρισης
προκαταβολών
και πιστώσεων

3.132.509,59

2.535.298,94

20.648,93

67.139,06

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο

1. Προμηθευτές
202,73

198,17

3. Καταθέσεις
όψεως και
προθεσμίας

16.883.650,14

15.090.074,92

6. Ασφαλιστικοί
οργανισμοί

21.967,56

20.180,84

Σύνολο κυκλοφ.
Ενεργητικού
(ΔII+ ΔIV)

20.037.011,39

17.692.711,09

Σύνολο
υποχρεώσεων

77.491,33

200.234,96

20.037.011,39

17.925.322,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

20.037.011,39

17.925.322,55

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσά σε ευρώ)
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014

Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)

3.832.069,55

3.643.021,20

Μείον Κόστος Λειτουργίας Υπηρεσιών

1.398.575,83

1.193.263,57

2.433.493,72

2.449.757,63

600.847,28

447.880,81

3.034.341,00

2.897.638,44

907.709,59

837.803,84

2.126.631,41

2.059.834,60

Μικτά αποτελέσματα
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

107.801,06

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

107.801,06

176.070,31

2.234.432,47

176.070,31
2.235.904,91

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝ 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

ΜΕΙΟΝ 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

0,00

20.367,72

20.367,72

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

2.234.432,47

2.215.537,19

ΜΕΙΟΝ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

142.705,94

Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

142.705,94

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

15.242,96
0,00
2.234.432,47

15.242,96

0,00
2.215.537,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο εις νέο

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014

2.234.432,47

2.215.537,19

17.725.087,59

15.509.550,40

19.959.520,06

17.725.087,59

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΕΛΚΕ (ποσά σε ευρώ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31.12.2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016

3.400.000,00*

3.832.069,55*

3.800.000,00*

200.000,00

107.801,06

120.000,00

3.600.000,00*

3.939.870,61*

3.920.000,00*

1. ΕΣΠΑ-(ΠΡΙΣΜΑ)

600.000,00

400.000,00

0,00

2. ΔΟΑΕ (ΠΕΕΚ), ΕΕ, λοιπές

150.000,00

200.847,28

150.000,00

750.000,00

600.847,28

150.000,00

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
1. Παροχή υπηρεσιών - ανταποδοτικά τέλη
2. Λοιπά οργανικά έσοδα (τόκοι)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

4.350.000,00*

4.540.717,89*

4.070.000,00*

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού **

830.000,00

907.709,59

920.000,00

2. Παροχές τρίτων

15.000,00

8.537,56

15.000,00

3. Έξοδα ταξιδιών

300.000,00

266.103,75

260.000,00

4. Αγορά πάγιου εξοπλισμού

150.000,00

142.705,94

100.000,00

5. Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων - Συνέδρια

50.000,00

39.940,74

50.000,00

6. Δωρεές - επιχορηγήσεις

10.000,00

0,00

0,00

7. Υλικά άμεσης ανάλωσης

100.000,00

42.958,56

50.000,00

550.000,00

28.605,30

150.000,00

215.000,00

467.261,32

200.000,00

0,00

169.851,20

200.000,00

210.000,00

276.808,73

250.000,00

20.000,00

232.611,46

20.000,00

2.450.000,00

2.583.094,15

8.

Αναθέσεις μέσω διαγωνισμών
(π.χ. μετρήσεις κεραιών κλπ)

9. Λειτουργικά έξοδα

10. Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΠΕΕΚ)
11. Καταβολές ΦΠΑ
12. Αποσβέσεις παγίων προηγούμενων ετών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2.215.000,00

*Αναφέρεται σε τιμολογημένα έσοδα μέσα στη χρήση (εκτιμώμενα πραγματικά μείον 900.000€).
** Αφορά συνολικό κόστος εργαζομένων (συμβασιούχοι)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΕ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016 (σε ευρώ)

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ)
Πληρωμές μεταβιβαστικές
(τρέχουσες και απλήρωτες παρελθ.)
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016

836.000

835.710,72

867.000

2.263.000

255.222,61

2.400.000

29.000

15.760,10

29.000

3.128.000

1.106.693,43

3.296.000

Η χρονιά με
φωτογραφίες
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1

3
1. Ενημέρωση επισκεπτών του Athens
Science Festival 2015 για τις ακτινοβολίες,
7-22 Μαρτίου 2015 2. 6o Workshop του ευρωπαϊκού
δικτύου EUTERP για θέματα εκπαίδευσης, Αθήνα, 30
Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2015 3. Χαιρετισμός του
Προέδρου της ΕΕΑΕ στην εκδήλωση παρουσίασης
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων, 14 Οκτωβρίου 2015 4. Η ομάδα των
αξιολογητών EduTa με στελέχη της ΕΕΑΕ, Οκτώβριος
2015 5. Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας, κ. Θ. Μαλούτα, στην ΕΕΑΕ,
24 Ιουλίου 2015

5
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4

2

6. Συνάντηση στην ΕΕΑΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, 22 Ιουλίου
2015 7. Συνάντηση των Ευρωπαίων ρυθμιστών ακτινοπροστασίας (HERCA) στην Αθήνα, 9-10 Νοεμβρίου
2015 8. Διημερίδα του προγράμματος IMAGES, 7-8
Μαΐου 2015 9. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
έργου ΠΡΙΣΜΑ, Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2015

6

7

8

9
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Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Τ. Θ. 60092 | Αγία Παρασκευή | Τ.Κ. 15310 Αθήνα
τ: 210 650 6700 | f: 210 650 6748 | e: info@eeae.gr
www.eeae.gr

www.facebook.com/eeaegr
www.twitter.com/eeaegr

