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H χρονιά µε φωτογραφίες

Πρόλογος
Καθώς διανύουμε μια περίοδο που η καθημερινότητα και οι προτεραιότητες μας έχουν αλλάξει λόγω της
πανδημίας, το έτος 2019 μοιάζει μακρινό και διαφορετικό σε σύγκριση με ό,τι βιώνουμε σήμερα. Υπάρχει
όμως μια διάσταση που καθιστά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ πιο επίκαιρη από ποτέ. Κι
αυτή είναι η έννοια της ασφάλειας.
Πρόκειται για την έννοια που κυριαρχεί την τρέχουσα περίοδο και με την οποία, εκ φύσεως, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο το περιεχόμενο των εκθέσεων πεπραγμένων μας. Η ασφάλεια της χρήσης των ακτινοβολιών
και η προστασία των ανθρώπων έναντι των κινδύνων από την εφαρμογή των ακτινοβολιών είναι ο πυρήνας της αποστολής μας και ο τελικός στόχος βάσει του οποίου αξιολογούμαστε και κρινόμαστε.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ασφάλειας αναδείχθηκε το 2019 στις ακόλουθες περιπτώσεις δράσεων της
ΕΕΑΕ:
(α) Ολοκληρώθηκε η κύρια δευτερογενής νομοθεσία για τους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Η
εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας σε ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια
των ακτινοβολιών.
(β) Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η ανάλυση των δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΑΔΚΕΑ) από πυρηνικούς και ραδιολογικούς παράγοντες. Η αξιολόγηση κινδύνου και οι στρατηγικές προστασίας της ΑΔΚΕΑ αποτελούν τη βάση για την αναθεώρηση του
αντίστοιχου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.
(γ) Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» η επιστροφή όλων των αναλωθέντων
πυρηνικών καυσίμων του μοναδικού ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα της χώρας στις ΗΠΑ που ήταν
η προμηθεύτρια χώρα. Πρόκειται για ορόσημο με σημαντική αξία για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης
ραδιενεργών αποβλήτων.
Κι αν τα παραπάνω παραδείγματα τεκμηριώνουν τις πλέον ορατές πλευρές της συνεισφοράς μας στην
ασφάλεια, είναι γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος του έργου που προσφέρουμε συντελείται αθόρυβα:
όταν επεξεργαζόμαστε κανονιστικά κείμενα, όταν κάνουμε επιθεωρήσεις σε όλη τη χώρα, όταν μετράμε
και αναλύουμε, όταν διοργανώνουμε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, όταν αντιμετωπίζουμε
έκτακτες καταστάσεις κ.ά. Τα απολογιστικά στοιχεία για όλες τις δράσεις μας το έτος 2019 περιλαμβάνονται
συνοπτικά στην παρούσα έκδοση. Σε αυτά μπορεί κανείς να διακρίνει την, φιλοδοξούμε αξιόλογη, συμβολή
μας σε ουσιαστικές πτυχές της λειτουργίας του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Αποτιμώντας συνολικά τη χρονιά που πέρασε, το 2019 πιστεύουμε ήταν μια περίοδος ουσιαστικής μεταρρύθμισης κατά την οποία καθιερώθηκαν οι αλλαγές που εισήγαγε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας και αναβαθμίστηκε σημαντικά η λειτουργία της ΕΕΑΕ ως σύγχρονης ρυθμιστικής αρχής.
Καλή ανάγνωση!

Χρήστος Χουσιάδας
Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
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Εσωτερική
οργάνωση

Ταυτότητα
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.

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 στον δηµόσιο ρόλο της.

Αξίες
• 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 τα στοιχεία του ρυθµιστικού ελέγχου που άπτονται της προστασίας
της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία
της ΕΕΑΕ.
• Κοινωνική ευθύνη. Έχουµε συνείδηση της ευθύνης µας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
• Αριστεία. Φιλοδοξούµε να είµαστε σηµείο αναφοράς σε θέµατα ραδιολογικής προστασίας και
πυρηνικής ασφάλειας.
• Εξωστρέφεια. Επιδιώκουµε την ανάπτυξη σχέσεων και την ανταλλαγή γνώσεων µε άλλους
φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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Διοίκηση

Η διοίκηση της ΕΕΑΕ ασκείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο. Η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Χουσιάδας
Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος»
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Καλλίθρακας - Κόντος
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνείου Κρήτης
ΜΕΛΗ
Βασίλειος Κονδύλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Γαβριήλ Παντελιάς
Οµότιµος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και
Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος»
Μάριος Αναγνωστάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Πυρηνικής Τεχνολογίας, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ανδρέας Φωτόπουλος
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Τµήµατος Ιατρικής
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Απόστολος Καραντάνας
Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης
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Ανθρώπινο
δυναµικό
Στην ΕΕΑΕ εργάζονται 74 άτοµα µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστηµονικής κατάρτισης,
καθώς η πλειονότητά τους διαθέτει τίτλους ανώτατης και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευσή τους και τη συµµετοχή τους σε διεθνή δίκτυα µέσα από τα οποία
αποκτούν νέες γνώσεις και παρακολουθούν τις εξελίξεις στα αντικείµενά τους.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος

Διεύθυνση Αδειών
& Ρυθμιστικών
Επιθεωρήσεων

Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ρυθμιστικού Σχεδιασμού,
Υποδομών και Έρευνας

Τμήμα Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών

Τμήμα Δοσιμετρίας
& Βαθμονομήσεων

Τμήμα Mη Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών

Αυτοτελές Τμήμα
Οικονομικού
και Ανθρώπινου
Δυναμικού

Μονάδα Οικονομικής
και Διοικητικής
Υποστήριξης του
ΕΛΚΕ

Αυτοτελές
Τμήμα Νομικών
Υποθέσεων

Τμήμα Εποπτείας
Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος

Αυτοτελές
Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων

Τμήμα Πληροφορικής
Το οργανόγραμμα της ΕΕΑΕ – το προεδρικό διάταγμα είναι υπό διαδικασία έκδοσης

Κατηγορίες προσωπικού

10

18

25-35

47-57

ετών

ετών

43

36-46

12

ετών

3
άνω των

58

Κατηγοριοποίηση ανά φύλο

37

37

άνδρες

γυναίκες

Κατηγορίες προσωπικού

12

43
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Ειδικοί Λειτουργικοί
Επιστήμονες

Διοικητικό
προσωπικό

Επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό

Σχέση εργασίας

22
Μόνιμο
προσωπικό

12

24

16

Σύμβαση αορίστου
χρόνου

Σύμβαση ορισμένου
χρόνου

Σύμβαση
έργου

Επίπεδο εκπαίδευσης

19
Διδακτορικό
δίπλωμα

31
Μεταπτυχιακό
δίπλωμα

13
Πανεπιστημιακή
& Τεχνολογική
εκπαίδευση

10
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

1
Υποχρεωτική
εκπαίδευση
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Οικονοµικοί
πόροι

αντιστοίχιση με
νέους Κανονισμούς
Ακτινοπροστασίας
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Σύµφωνα µε τον ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ απολαµβάνει πλήρους διοικητικής και οικονοµικής
αυτοτέλειας στην άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων της. 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 Κονδυλίων Έρευνας,
ΕΛΚΕ).
Η αναλογία συνεισφοράς των δύο πηγών στα
έσοδα του έτους 2019 διαµορφώθηκε σε 38%
και 62% αντίστοιχα.
Το έτος 2019 το 58% της κρατικής χρηµατοδότησης αποτέλεσε µεταβιβαστικές πληρωµές
µε τις οποίες πληρώθηκαν εθνικές εισφορές
προς διεθνείς οργανισµούς (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Διεθνής
Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας). Το υπόλοιπο
της κρατικής χρηµατοδότησης κάλυψε έξοδα
µισθοδοσίας και πολύ µικρό 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 ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, δηλαδή
από ίδιους πόρους.
Το 2019 επιτεύχθηκε για µια ακόµη χρονιά ο
σχηµατισµός πλεονάσµατος κατά την εκτέλεση
του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ. Σε σύγκριση
µε το 2018 ο προϋπολογισµός του ΕΛΚΕ παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 18,3% και εξόδων κατά 10,8%.

απλοποίηση
διαδικασιών

Στο παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά
στοιχεία προϋπολογισµού-απολογισµού και για
τις δύο πηγές χρηµατοδότησης.
Μείωση των τιμών χρέωσης υπηρεσιών
Το έτος 2019, μετά την έκδοση των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, κρίθηκε αναγκαία η
αναθεώρηση των τιμών χρέωσης υπηρεσιών
που παρέχει η ΕΕΑΕ. Ο νέος τιμοκατάλογος
συντάχθηκε (α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 45 του ν. 4310/2014 που υπαγορεύει τη
συνετή διαχείριση πόρων από τη ρυθμιστική
αρχή και την επιβολή τελών «κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό, προς τον
επιδιωκόμενο σκοπό» και (β) σε πλήρη συμφωνία και αντιστοίχιση με τους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας.
Η γενική τάση του νέου τιμοκαταλόγου είναι
η σημαντική μείωση χρεώσεων (π.χ. καταργείται η χρέωση για την έκδοση προέγκρισης
κατασκευής για μαγνητικούς τομογράφους,
μειώνεται το κόστος για τη δοσιμέτρηση των
εκτιθέμενων σε ακτινοβολίες εργαζομένων
που απασχολούνται σε νοσοκομεία ή ιδιωτικά
εργαστήρια, μειώνονται δραστικά και εξορθολογίζονται οι χρεώσεις για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και, ιδίως, ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων), χωρίς να θίγεται η λειτουργία
της ΕΕΑΕ.
Γενικά, τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρμογή των νέων τιμών χρέωσης είναι πολλαπλά και αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΑΕ και
τους οργανισμούς που υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο.

μείωση χρεώσεων
σε όλους τους
κωδικούς

κλιμακούμενη
προσεγγιση με βάση
την κλιμάκωση
του κανονιστικού
ελέγχου

Η ΕΕΑΕ εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και διοίκησης µέσω στόχων. Πολιτική µας είναι να λειτουργούµε µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και σύµφωνα µε το όραµα, την
αποστολή και τις αξίες µας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ρυθµιστικό έργο και υπηρεσίες.
Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και ενσωµατώνει όλες τις διεργασίες και διαπιστεύσεις της ΕΕΑΕ.

Ολοκληρωµένο
σύστηµα
διαχείρισης

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, Leadership and Management for
Safety, GSR Part 2).
Σταθερή επιδίωξή µας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture) στο
εσωτερικό του οργανισµού.

Επιµέρους διαπιστεύσεις / πιστοποιήσεις:
• διαπιστευµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 είναι οι:
 µετρήσεις χαµηλόσυχνων και υψίσυχνων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων,
 µετρήσεις δοσιµέτρων σώµατος και άκρων,
 µετρήσεις µε τη µέθοδο α και γ φασµατοσκοπίας,
 µετρήσεις ραδονίου,
 βαθµονοµήσεις στην ακτινοθεραπεία, τη διαγνωστική ακτινολογία, την
ακτινοπροστασία και την ατοµική δοσιµέτρηση.
Το 2019 ολοκληρώθηκε η προσαρμογή στις απαιτήσεις της αναθεωρημένης
έκδοσης του προτύπου 17025:2017.
• διαπίστευση ως φορέας ελέγχου, τύπου Α, κατά ISO/IEC 17020:2012 για
να διενεργεί επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις ιατρικών, βιοµηχανικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών εφαρµογών, όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών
ακτινοβολιών.
• πιστοποίηση κατά ISO 29993:2017 για τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την
παροχή υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τοµέα της
ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας.
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Στρατηγικοί
στόχοι

1

Ενίσχυση ακτινοπροστασίας, ραδιολογικής
και πυρηνικής ασφάλειας
• Παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας
• Επικαιροποίηση σχεδίων προετοιμασίας και απόκρισης σε πυρηνική ή ραδιολογική έκτακτη ανάγκη
• Υλοποίηση του εθνικού προγράμματος για τη διαχείριση των ραδιενεργών
πηγών εκτός χρήσης και των ραδιενεργών αποβλήτων
• Προώθηση της νοοτροπίας ασφάλειας με έμφαση στις αρχές της αιτιολόγησης και της βελτιστοποίησης - Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
εργαζομένων.

2

Αναβάθμιση της κοινωνικής διάστασης
του ρόλου της ΕΕΑΕ
• Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ευαισθητοποίησης του
κοινού για τις ακτινοβολίες
• Υλοποίηση στοχευμένων πιλοτικών προγραμμάτων πληροφόρησης για
τους κινδύνους των ακτινοβολιών (π.χ. νεότερες ηλικίες, σχολεία, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)
• Καθιέρωση συστηματικής διάδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

3

Ενίσχυση οργανωσιακής και διαχειριστικής
επάρκειας της ΕΕΑΕ
• Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης με έμφαση στη διαχείριση των διακινδυνεύσεων σε όλες τις λειτουργίες της ΕΕΑΕ (risk-informed decision-making)
• Ορθολογική διαχείριση πόρων και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (διοικητικών και εργασίας)
• Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της ΕΕΑΕ με έμφαση
στις νέες τεχνολογίες
• Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών με έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την καινοτομία.
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Η ΕΕΑΕ διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές υποδομές πληροφοριακών συστημάτων. Το 2019
οι κύριες εργασίες αναβάθµισης και βελτίωσης
αφορούσαν:
• την αναβάθμιση του λογισμικού υποστήριξης
του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ,
• την αναβάθμιση του λογισμικού για το σύνολο
σχεδόν των υπολογιστών του προσωπικού της
ΕΕΑΕ,
• τον ανασχεδιασμό επιμέρους βάσεων δεδομένων που τηρεί η ΕΕΑΕ και την ανάθεση μέρους
εργασιών αναβάθμισης σε εξωτερικούς συνεργάτες,
• την υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση της
ασφάλειας των δεδομένων και των υπολογιστικών συστημάτων,
• την εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικής κονσόλας ενιαίας διαχείρισης ασύρματου δικτύου εντός ΕΕΑΕ,
• την έναρξη εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων των συ-

στημάτων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών που
λειτουργούν σε πύλες εισόδου (τελωνεία) της
χώρας.
Η Εθνική Βάση Ακτινοπροστασίας, την οποία τηρεί η ΕΕΑΕ και αποτελεί βασικό υποστηρικτικό
εργαλείο της λειτουργίας της, περιλαµβάνει:
• το Εθνικό Αρχείο Δόσεων, όπου φυλάσσονται
πληροφορίες σχετικά µε την ατοµική δοσιµέτρηση των εκτιθέµενων εργαζοµένων σε ακτινοβολίες σε κάθε οργανισµό,
• στοιχεία των οργανισµών που εφαρµόζουν
πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (εξοπλισµός, άδειες λειτουργίας, στοιχεία προσωπικού
κ.ά.),
• το αρχείο των ραδιενεργών πηγών στη χώρα,
• στοιχεία για τις µεταφορές ραδιενεργών υλικών
σε εθνικό επίπεδο,
• τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος,
• τα αποτελέσµατα επιτόπιων ελέγχων και µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.

Πληροφοριακά
συστήµατα

Προστασία
προσωπικών
δεδομένων

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων αντιμετωπίζεται από την ΕΕΑΕ με
προσοχή. Το 2019 ολοκληρώθηκαν ενέργειες
για την πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ενδεικτικά, η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ», μαζί με τις «Δηλώσεις Ενημέρωσης ανά κατηγορία Υποκειμένων

των Δεδομένων» αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό της τόπο και παράλληλα υλοποιήθηκαν
οι απαιτούμενες ενέργειες σε τεχνικό επίπεδο
(π.χ. cookies, ρυθμίσεις email). Επίσης, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με
την προστασία των δεδομένων που τηρούνται
στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Υγεία
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 Επόπτης Ακτινοπροστασίας

για το προσωπικό της ΕΕΑΕ, καθώς οι εργαζόµενοί της ανήκουν στην κατηγορία των εκτιθέμενων εργαζομένων.
Το 2019 συνεχίστηκε η υλοποίηση δράσεων
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
ασφάλειας, με κύρια δράση αυτή της ανακαίνισης των χώρων συνεδριάσεων και διδασκαλίας στο κτίριο της ΕΕΑΕ.
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Ασφάλεια των
ακτινοβολιών

Το ρυθµιστικό πεδίο

α. Ιοντίζουσα ακτινοβολία
Η χρήση ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη χώρα µας, όπως και σε όλες τις
σύγχρονες κοινωνίες, είναι εκτεταµένη σε ιατρικές εφαρµογές διάγνωσης και θεραπείας,
τη βιοµηχανία, την επιστηµονική έρευνα και

εκπαίδευση, τις τηλεπικοινωνίες κ.ά. Η χρήση
τους υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο, με σκοπό την ασφάλεια.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται αριθµητικά στοιχεία για τους οργανισµούς (undertakings) που
εφαρµόζουν πρακτικές (practices) µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Πίνακας 1. Αριθµός οργανισµών που εφαρµόζουν πρακτικές µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (2019)

Αριθµός
οργανισµών

Κατηγορίες – είδη πρακτικών

46

Ακτινοθεραπεία
Διαγνωστική και επεµβατική ακτινολογία

1253

Κτηνιατρικές εφαρµογές (που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων)

357
7

Μεταφορά ραδιενεργών υλικών
Οδοντιατρικές εφαρµογές (που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων)

8272

Πυρηνική ιατρική

159

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε βιοµηχανικές εφαρµογές

378

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για σκοπούς αποστείρωσης

14

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για ερευνητικούς σκοπούς

200

Ειδικές εγκαταστάσεις και πρακτικές
Εγκατάσταση ακτινοβολητή βιοµηχανικών εφαρµογών – αποστείρωση προϊόντων

1

Εγκαταστάσεις παραγωγής ραδιοϊσοτόπων ή ιχνηθετηµένων ενώσεων

2

Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας (σε κατάσταση παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας)

1

Ερευνητικός Επιταχυντής Σωµατιδίων Tandem

1

Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών αποβλήτων

1
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Η μοναδική εφαρμογή µη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον ιατρικό τοµέα που υπόκειται σε
ρυθµιστικό έλεγχο είναι η λειτουργία των µαγνητικών τοµογράφων. Συνολικά το 2019 λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα 353 µαγνητικοί
τοµογράφοι.
Μια πλήρης εικόνα για τους οργανισµούς που
εφαρµόζουν πρακτικές ιατρικής έκθεσης σε
όλη τη χώρα παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο
της ΕΕΑΕ, µέσω ενός χάρτη που επικαιροποι-

είται συνεχώς στη διεύθυνση https://eeae.gr/
ιατρικά-εργαστήρια-ακτινοβολιών. Εκεί είναι
διαθέσιµες πληροφορίες για τους οργανισµούς
σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της χώρας και τις συνθήκες λειτουργίας τους (εξοπλισµός, έγγραφα κανονιστικού ελέγχου). Επίσης,
στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τις ειδικές εγκαταστάσεις
και τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

Εκτός των πρακτικών που αναφέρονται στον πίνακα 1, στο νέο κανονιστικό πλαίσιο εντάσσονται
πλέον:
• η εισαγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Ως «ιατροφαρμακευτικά προϊόντα» νοούνται όλα τα σκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων
των ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων, που περιέχουν ή έχουν σχεδιασθεί ώστε τελικώς να περιέχουν, ραδιονουκλίδια των οποίων η ακτινοβολία
χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή σκοπούς έρευνας. Οι οργανισμοί
που έχουν προσδιοριστεί ενημερώθηκαν για τις
απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας και έχει ξεκινήσει η διαδικασία
αδειοδότησής τους.
• βιομηχανικοί τομείς και βιομηχανικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά
υλικά που ενδέχεται να προκαλούν έκθεση των
εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν
δύναται να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας. Ενδεικτικά, πρόκειται για βιομηχανική
δραστηριότητα στους τομείς παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραγωγής φωσφόρου και φωσφορικών λιπασμάτων, παραγωγής
ενέργειας με καύση άνθρακα κλπ.
Οι φορείς της βιομηχανίας που ενδεχομένως
υπάγονται σε κανονιστικό έλεγχο έχουν προσδιοριστεί και ενημερωθεί από την ΕΕΑΕ, ώστε να
προσαρμοστούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του νέου
κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας. Ειδικότερα, απαιτείται να χαρακτηρίσουν τα πάσης
φύσης υλικά που ενδέχεται να περιέχουν φυσικά
ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση και
να εξετάσουν εάν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές
δύναται να προκαλέσουν την παρουσία φυσικών
ραδιονουκλιδίων στο νερό, επηρεάζοντας την
ποιότητα του πόσιμου νερού.
Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες τελικής διάθεσης,
ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης φυσικών
ραδιενεργών υλικών ή ανακύκλωσης υπολειμμάτων φυσικών ραδιενεργών υλικών σε οικοδομικά
υλικά.
Οι ραδιολογικές αναλύσεις χαρακτηρισμού των
πάσης φύσης υλικών που ενδέχεται να περιέχουν
φυσικά ραδιονουκλίδια πρέπει να διενεργούνται
από εργαστήρια διαθέτοντα πιστοποίηση σε σχετικό πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις
καθιερωμένων προτύπων και διαδικασιών (ιδίως
κατά ISO), ή αναγνώριση από την ΕΕΑΕ. Το 2019
η ΕΕΑΕ αναγνώρισε ένα εργαστήριο, ως φορέα
διαθέτοντα την ικανότητα να διενεργεί τέτοιες ραδιολογικές αναλύσεις.
• οικοδομικά υλικά. Στο άρθρο 75 του π.δ.
101/2018 προβλέπεται ο έλεγχος συγκεκριμένων
οικοδομικών υλικών (αυτών που προσδιορίζονται
στον κατάλογο του παραρτήματος ΧΙΙΙ του π.δ.
101/2018). Ο έλεγχος βασίζεται στον προσδιορισμό δείκτη συγκέντρωσης ενεργότητας (Bq/kg)
ραδιονουκλιδίων στο οικοδομικό υλικό.

Η ΕΕΑΕ εξέδωσε το 2019 σύσταση (266η συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΕΑΕ, 20.12.2019) αναφορικά με τη χρησιμοποίηση στο εσωτερικό κτιρίων των οικοδομικών υλικών που προσδιορίζονται στο παράρτημα
ΧΙΙΙ του π.δ. 101/2018. Η σύσταση διαβιβάστηκε
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

β. Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις τεχνητά παραγόµενων µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, το ελεγκτικό έργο της ΕΕΑΕ αφορά σταθµούς βάσης
κινητής τηλεφωνίας, κεραίες τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών σταθµών, ραντάρ, επίγειους
δορυφορικούς σταθµούς, γραµµές µεταφοράς
και υποσταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας και
διατάξεις τεχνητού µαυρίσµατος. Αναλυτικά
αποτελέσµατα µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας σε χιλιάδες κεραίες σε όλη τη χώρα
είναι διαθέσιµα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.
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γ. Η συνεισφορά στην κοινωνία
και την οικονομία
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. Στους
ενδιαφερόµενους φορείς και φυσικά πρόσωπα που αφορούν οι δραστηριότητες της ΕΕΑΕ
συµπεριλαµβάνονται:
• εκτιθέµενοι εργαζόµενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες - στον τοµέα αυτό το ύψος της απασχόλησης στη χώρα µας ανέρχεται σε περισσότερους από 12.500 εργαζόµενους,
• εξεταζόµενοι και ασθενείς που υποβάλλονται
σε ιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες µε χρήση ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών
ακτινοβολιών,
• περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και
εταιρείες της βιοµηχανίας, του εµπορίου, των
µεταφορών κ.ά.,
• φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
• φορείς εκπαίδευσης και έρευνας,
• φορείς που εµπλέκονται στην προστασία του
περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας και τα σχέδια πολιτικής προστασίας,
• πρεσβείες και µόνιµες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισµούς.
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Η αποστολή της ΕΕΑΕ έχει κοινωνικό προσανατολισµό, µε ιδιαίτερη σηµασία για τον γενικό
πληθυσµό, τους εργαζοµένους και το περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως το 2019
υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήµατα ενηµέρωσης προς την ΕΕΑΕ - τα 113 ερωτήµατα
από αυτά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, µέσω
ειδικής φόρµας στον διαδικτυακό τόπο της
ΕΕΑΕ – σχετικά κυρίως µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από σταθµούς κεραιών,
θέµατα αδειοδότησης και λειτουργίας ιατρικών
εργαστηρίων ακτινοβολιών, θέµατα εκπαίδευσης, καθώς και θέµατα ακτινοβόλησης εγκύων.
Ειδικά στα περιστατικά εγκύων που υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις µε ακτινοβολίες, είτε
στο πλαίσιο αντιµετώπισης προβληµάτων υγείας είτε διότι 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 τέτοιες περιπτώσεις η ΕΕΑΕ 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 ισοδυναµεί
πρακτικά µε διάσωση ζωών από αναιτιολόγητη
διακοπή κύησης. Το 2019 καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 τέτοιες περιπτώσεις.

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 για τη µεταφορά στο εθνικό
δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρατόµ.
Επίσης, συµβάλλει κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων της στην προετοιµασία νοµοθετικών κειµένων που επισπεύδουν υπηρεσίες άλλων Υπουργείων.
Το 2019 εκδόθηκαν:
• η Υπουργική Απόφαση 135966/2019 (ΦΕΚ 5116
/Β/31.12.2019), «Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων»,
• η Υπουργική Απόφαση 134069/2019 (ΦΕΚ
5000/Β/ 31.12.2019), «Τροποποίηση της
Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης ‘Θέσπιση
απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται
στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡATOM του
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013’»,
• ο Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019),
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Μέρος ΙΑ’, Κεφ. Α’ «Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών στην ξηρά»),
• η Απόφαση ΕΕΑΕ 1/261/2019 (ΦΕΚ 3275
/Β/27.08.2019) «Τροποποίηση της απόφασης
1/261/07.06.2019 (Β΄ 2621/28.06.2019) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ‘Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που
παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ)’»,
• η Απόφαση ΕΕΑΕ 1/261/2019 (ΦΕΚ 2621 /Β/
28.06.2019) «Καθορισμός των τιμών χρέωσης
των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)»,
• η Απόφαση ΕΕΑΕ 4/263/2019 (ΦΕΚ
3271/Β/27.08.2019),
«Τροποποίηση
της
4α/261/07.06.2019 (2460/Β΄/21-6-2019) απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ‘Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης
εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών
επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας’»,

• η Απόφαση ΕΕΑΕ 4α/261/2019 (ΦΕΚ 2460 /Β
/21.06.2019) «Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας,
εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης
υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών
ακτινοπροστασίας»,
• η Απόφαση ΕΕΑΕ 4β/261/2019 (ΦΕΚ 2460 /Β
/21.06.2019) «Καθορισμός περιοριστικού επιπέδου δόσης μελών του κοινού από τη σχεδιασμένη
λειτουργία συγκεκριμένης πηγής ακτινοβολίας»,
• η Απόφαση ΕΕΑΕ 4γ/261/2019 (ΦΕΚ
2460/Β/21.06.2019) «Εξειδίκευση των μέτρων
για την ασφαλή διαχείριση και τον έλεγχο των
κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας»,
• η Απόφαση ΕΕΑΕ 4δ/261/2019 (ΦΕΚ 2460/Β
/21.06.2019) «Καθορισμός των τρόπων διάθεσης
και υποβολής των αποτελεσμάτων ατομικής παρακολούθησης»,
• η Υπουργική Απόφαση 45872/2019 (ΦΕΚ
1103/Β/03.04.2019) «Διαδικασίες κανονιστικού
ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων»
• οι Αποφάσεις ΕΕΑΕ 8/264/2019 (ΦΕΚ
3990/Β/01.11.2019),
5/261/2019
(ΦΕΚ
2460/Β/21.06.2019) και 2γ/258/2019 (ΦΕΚ
225/Β/04.02.2019), όλες με θέμα «Τροποποίηση
της απόφασης 1/232/09-10-2015 (Β’ 1074/15-42016) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ‘Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ’».

Έκδοση
νοµοθεσίας,
κανονισµών και
κατευθυντήριων
οδηγιών
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Κατευθυντήριες
Οδηγίες

Η ΕΕΑΕ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς
διευκόλυνση των οργανισμών στην εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών του κανονιστικού
πλαισίου ακτινοπροστασίας. Οι κατευθυντήριες
οδηγίες δεν θεσπίζουν νέες ρυθμίσεις αλλά παρέχουν διευκρινίσεις στα θέματα που αφορούν.
Το 2019 εκδόθηκαν 10 κατευθυντήριες οδηγίες, όπως φαίνεται στον κατάλογο που ακολουθεί. Οι 7 από αυτές εκπονήθηκαν από ομάδες εργασίας της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής
Ελλάδος (ΕΦΙΕ), βάσει των σχετικών διεθνών
και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων και αφορούν
πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας και κριτήρια
αποδοχής ιατρικού εξοπλισμού.
• KA-EEAE-KO-062019-01, Αναθ.1: Κατευθυντήριες οδηγίες για προγράμματα εκπαίδευσης,
πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία για πρακτικές που περιλαμβάνουν
ιατρική έκθεση (μη ιατρικό προσωπικό).
• KA-EEAE-KO-072019-01, Αναθ.1: Κατευθυντήριες οδηγίες για προγράμματα εκπαίδευσης,
πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία για πρακτικές που περιλαμβάνουν
ιατρική έκθεση (ιατροί που συμμετέχουν σε
ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες διαδικασίες).
• ΚΑ-ΕΕΑΕ- ΚΟ- 112019-01: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγ-
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χων ποιότητας συστημάτων διαγνωστικής
ακτινολογίας και οδοντιατρικής ακτινολογίας.
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-112019-02: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας υπολογιστικών τομογράφων
(CT).
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-112019-03: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας
μαστογραφικών συστημάτων.
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-112019-04: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας συστημάτων επεμβατικής ακτινολογίας / καρδιολογίας.
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-122019-01: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τις συγκεκριμένες συνθήκες ταξινόμησης των ελεγχόμενων και των επιβλεπόμενων περιοχών.
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-122019-02, Αναθ.1: Κατευθυντήριες οδηγίες για τα πρωτόκολλα ελέγχων
ποιότητας γραμμικών επιταχυντών.
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-122019-03: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα πρωτόκολλα περιοδικών ελέγχων ποιότητας απεικονιστικών συστημάτων
ακτινοθεραπείας.
• ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-122019-04: Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας
συστημάτων βραχυθεραπείας.

Οι πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο που διενεργείται
βάσει της αρχής της κλιµακούµενης προσέγγισης και περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: (α) τη
γνωστοποίηση ή έγκριση (μέσω καταχώρισης
ή αδειοδότησης) πρακτικών, που ολοκληρώνεται με την έκδοση της αντίστοιχης διοικητικής
πράξης (αριθμός γνωστοποίησης, αποδεικτικό
καταχώρισης ή άδεια), ανάλογα με το είδος της
πρακτικής και (β) τις επιθεωρήσεις κατάλληλης
συχνότητας. Σε κανονιστικό έλεγχο υπάγονται
και εφαρµογές µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών,

συγκεκριµένα η λειτουργία μαγνητικών τομογράφων.
Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την έγκριση
πρακτικών
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 1.597 αξιολογήσεις αιτήσεων και δικαιολογητικών, στο πλαίσιο
έγκρισης πρακτικών. Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης ήταν 35 μέρες. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον
αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το
2019 ανά κατηγορία πρακτικής.

Αδειοδότηση
και επιθεωρήσεις
εφαρµογών
ιοντιζουσών
ακτινοβολιών

Πίνακας 2. Αριθμός αξιολογήσεων αιτήσεων και δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι οργανισμοί για την
έγκριση (μέσω αδειοδότησης ή καταχώρισης) των πρακτικών που εφαρμόζουν (2019)

Κατηγορίες πρακτικών

Αδειοδότηση

Καταχώριση

Ακτινοθεραπεία

11

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

336

Εισαγωγή ραδιενεργών πηγών

86

Κτηνιατρικές εφαρμογές

5

Μεταφορά ραδιενεργών υλικών

34

Οδοντιατρικές εφαρμογές

17

375

Πυρηνική ιατρική

66

30

Χρήση πηγών ακτινοβολίας στη βιομηχανική ραδιογραφία και σε γεωλογικές
μελέτες

10

Χρήση πηγών ακτινοβολίας σε λοιπές βιομηχανικές εφαρμογές

44

Χρήση πηγών ακτινοβολίας για σκοπούς αποστείρωσης

1

Χρήση πηγών ακτινοβολίας για ερευνητικούς σκοπούς

17

Ειδικές εφαρμογές (διαχείριση ραδιενεργών υλικών, παραγωγή ισοτόπων)

2

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

89

Σύνολο
Επιθεωρήσεις
Η ΕΕΑΕ διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις
εγκαταστάσεις των οργανισμών εφαρμόζοντας
την κλιμακούμενη προσέγγιση, με στόχο την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του οργανισμού με
τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και τους
όρους των εγκρίσεων.
Οι επιθεωρήσεις που διενεργεί η ΕΕΑΕ είναι είτε
«προγραμματισμένες», όπως προκύπτουν από το
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πρόγραμμα επιθεωρήσεων, είτε «έκτακτες» σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση
στοιχείων αναφορών, περιστατικών ή καταγγελιών.
Επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται και σε νέους οργανισμούς, που υποβάλλουν δικαιολογητικά για την
ένταξή τους σε καθεστώς κανονιστικού ελέγχου. Ο
συνολικός αριθμός των επιθεωρηθέντων οργανισμών το 2019 ανήλθε σε 311.

357

34

68

15

879
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Πίνακας 3. Αριθμός επιθεωρήσεων σε οργανισμούς (2019)

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Σύνολο

Aκτινοθεραπεία

4

2

6

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

54

122

176

Εισαγωγή ραδιενεργών πηγών

0

0

0

5

5

1

2

14

14

Πρακτικές

Κτηνιατρικές εφαρμογές
Μεταφορά ραδιενεργών υλικών

1

Οδοντιατρικές εφαρμογές
Πυρηνική ιατρική

2

9

11

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας στη βιομηχανική
ραδιογραφία και σε γεωλογικές μελέτες

1

16

17

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε βιομηχανικές
εφαρμογές και για σκοπούς ασφάλειας

4

38

42

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για σκοπούς
αποστείρωσης

0

0

0

Χρήση πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για ερευνητικούς
σκοπούς

5

1

6

1

1

Ιn vitro ιατρικές εφαρμογές
Μαγνητική τομογραφία

4

24

28

Ειδικές εγκαταστάσεις και πρακτικές (διαχείριση ραδ. πηγών,
παραγωγή ισοτόπων)

2

1

3

Σύνολο

77

234

311
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Ο αριθμός των «έκτακτων» επιθεωρήσεων
που έγιναν το 2019 ήταν 22: 11 έγιναν σε οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας, 1 σε οργανισμό που εφαρμόζει πρακτικές πυρηνικής
ιατρικής, 8 σε οργανισμούς με βιομηχανικές
εφαρμογές και 2 σε οργανισμούς μεταφοράς
ραδιενεργών υλικών.
Οι επιθεωρήσεις γίνονται είτε «προειδοποιημένα» (ο οργανισμός ενημερώνεται για την επικείμενη επιθεώρηση) είτε «απροειδοποίητα».
Το 2019 έγιναν συνολικά 40 «απροειδοποίητες» επιθεωρήσεις σε οργανισμούς (13% επί
του συνόλου των επιθεωρήσεων).

Τα γενικά συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις
που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019 είναι:
1. οι οργανισμοί διασφαλίζουν ικανοποιητικά
την ακτινοπροστασία και ασφάλεια των εργαζόμενων, του κοινού, των ασθενών και του
περιβάλλοντος,
2. χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για την
πλήρη συμμόρφωση των οργανισμών με τις
απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου
ακτινοπροστασίας. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές και πολλές από τις μη συμμορφώσεις που έχουν σημειωθεί οφείλονται
σε μη σαφή κατανόηση της νέας ορολογίας και
των νέων διαδικασιών.

Ειδικότερα:
1. Οι αποκλίσεις που κατεγράφησαν ήταν ήσσονος σημασίας από πλευράς ακτινοπροστασίας και
ως εκ τούτου η ΕΕΑΕ δεν προέβη σε ανάκληση
εγκρίσεων (άδειας ή αποδεικτικού καταχώρησης)
ή στην επιβολή κυρώσεων, εκτός δύο περιπτώσεων. Οι αποκλίσεις κοινοποιήθηκαν στους οργανισμούς, μέσω των εκθέσεων επιθεωρήσεων,
ώστε να προβούν στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και στην εφαρμογή δράσεων εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
2. Οι οργανισμοί αναμένεται να αναπτύξουν, αναθεωρήσουν ή/και εντατικοποιήσουν τις δράσεις
τους αναφορικά με:
• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των
εκτιθέμενων εργαζομένων.
• Προγράμματα ιατρικής παρακολούθησης των
εκτιθέμενων εργαζομένων.
• Εντοπισμό των τρόπων με τους οποίους δύναται
να προκύψουν δυνητικές εκθέσεις ή/και ακούσιες
ιατρικές εκθέσεις ή εκθέσεις λόγω ατυχήματος.

• Σύνταξη ή αναθεώρηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
• Τελική διαχείριση των ραδιενεργών πηγών και
υλικών που διαθέτουν.
Αναλυτική έκθεση με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.eeae.gr.
Άλλες δραστηριότητες
• Επανεκδόθηκαν οι γενικές και ειδικές άδειες
μεταφοράς, οι άδειες λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εφαρμογών, καθώς και
οι άδειες απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων που ήταν σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της κ.υ.α. 45872/2019 (ΦΕΚ
1103/Β/03.04.2019).
• Υποβλήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής
Ενέργειας εθνική έκθεση με θέμα “Implementation
of Code of Conduct on the safety and security of
radioactive sources and its associated guidance
on the import and export of radioactive sources”.
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Έλεγχος
εφαρµογών 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.
α. Μελέτες ραδιοεκποµπών - έκδοση
γνωµατεύσεων
Το 2019 υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα ΣΗΛΥΑ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 2.441
πλήρεις ηλεκτρονικοί φάκελοι (αιτήσεις), µε
ισάριθµες µελέτες ραδιοεκποµπών.
Μετά από εξέταση αυτών και παλαιοτέρων
µελετών ραδιοεκποµπών εκδόθηκαν 2.143
γνωµατεύσεις, ενώ για 348 µελέτες ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία.
β. Έλεγχος µελετών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Το 2019 διαβιβάστηκαν στην ΕΕΑΕ από τις Γενικές Γραµµατείες των Αποκεντρωµένων Διοι-
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κήσεων 57 νέες περιβαλλοντικές µελέτες,
καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία για άλλες
26 παλαιότερες μελέτες. Η ΕΕΑΕ παρείχε τη
σύµφωνη γνώµη της συνολικά για 73 µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανόµενων και εκκρεµοτήτων από τα προηγούµενα έτη. Σε 7 περιπτώσεις διαπιστώθηκε
ότι οι µελέτες χρήζουν διορθώσεων/ συµπληρώσεων.
Τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε η διαχείριση
των περιβαλλοντικών μελέτων και γνωμοδοτήσεων μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου.
γ. 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 της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε νοµικού ή φυσικού προσώπου.
Συνολικά το 2019 πραγµατοποιήθηκαν από συνεργεία της ΕΕΑΕ ή αναδόχους των σχετικών
διαγωνισµών, έλεγχοι και επί τόπου µετρήσεις
των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον 2.102 σταθµών
κεραιών σε όλη την χώρα. Σε 151 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι σταθµοί είτε ήταν ανενεργοί είτε δεν ήταν εγκατεστηµένοι.

αυτεπάγγελτοι
έλεγχοι

2.102

γνωματεύσεις

2.143

Συνοπτικά:
• Το µεγαλύτερο µέρος των µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων
αφορούσε µετρήσεις στο περιβάλλον σταθµών
βάσης κινητής τηλεφωνίας (90 %). Το υπόλοιπο
ποσοστό µοιράζεται σε µετρήσεις στο περιβάλλον σταθµών κεραιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (3 %) και σε µετρήσεις στο περιβάλλον
σταθµών κεραιών σταθερής τηλεφωνίας και
άλλων κεραιοδιατάξεων παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου (7 %).

• Το ποσοστό των αυτεπάγγελτων ελέγχων ξεπερνά το 98% του συνόλου των ελέγχων που
έγιναν στο περιβάλλον σταθµών κεραιών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος φυσικών ή νομικών
προσώπων για διεξαγωγή μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 31 περιπτώσεις.
• Το µεγαλύτερο µέρος των µετρήσεων (39 %)
αφορούσαν σταθµούς κεραιών που βρίσκονται
εγκατεστηµένοι στην Περιφέρεια Αττικής.

• Πραγµατοποιήθηκαν επί τόπου µετρήσεις στο
περιβάλλον 58 σταθµών κεραιών ραδιοφωνίας
και 12 σταθμών κεραιών τηλεόρασης, οι οποίοι
βρίσκονται σε χώρους εκτός αστικού ιστού, σε
περιοχές δηλαδή που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών».
• Επιπλέον του προαναφερθέντος συνολικού αριθµού µετρήσεων σε όλη τη χώρα, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε πέντε εγκαταστάσεις συστηµάτων
ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και σε εγκαταστάσεις κεραιών VHF (οι εν λόγω σταθµοί κεραιών δεν
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα των αδειοδοτηµένων
από την ΕΕΤΤ σταθµών κεραιών).
δ. Πρόσβαση στα αποτελέσµατα µετρήσεων
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που πραγµατοποιούνται σε σταθµούς κεραιών αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, στη διεύθυνση:
http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσειςηλεκτρομαγνητικών-πεδίων.
Εκεί παρουσιάζονται αποτελέσµατα περίπου
17.000 ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν από
01.07.2008 έως 31.12.2019 σε περίπου 10.100
σταθµούς κεραιών. Σε αρκετούς από αυτούς τους
σταθµούς έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις περισσότερες από µια φορά (δηλαδή σε διαφορετικές ηµεροµηνίες), τα αποτελέσµατα των οποίων
παρουσιάζονται ξεχωριστά. Κατά την πλοήγηση
παρουσιάζονται τα επίπεδα ακτινοβολίας που
µετρήθηκαν και η σύγκρισή τους µε τα θεσµοθετηµένα όρια έκθεσης.
Η διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων ΕΕΑΕ και
ΕΕΤΤ (keraies.eett.gr) παρέχει στους επισκέπτες τη
δυνατότητα να µεταπηδούν από τη σελίδα αποτελεσµάτων των µετρήσεων στο περιβάλλον σταθµού
κεραιών της επιλογής τους στην αντίστοιχη σελίδα
που παρουσιάζει λεπτοµέρειες αδειοδότησης του εν

λόγω σταθµού κεραιών, και αντιστρόφως.
ε. Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού
Το 2019 από τις επί τόπου µετρήσεις στο περιβάλλον σταθµών κεραιών όλων των ειδών διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς
έκθεσης του κοινού σε θέσεις στις οποίες είναι
ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού
πληθυσµού, σε 4 περιπτώσεις, εκ των οποίων
2 βρίσκονται στο όριο της αβεβαιότητας.
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.ά.), 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,
προκειµένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας
και να ληφθούν τα αναγκαία κατά περίπτωση µέτρα προφύλαξης του κοινού.
Εντός αστικού ιστού, δεν διαπιστώθηκε καµία
υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού.
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών
Πεδίων
Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών
Πεδίων (ΕΠΗΠ) βασίζεται στη λειτουργία ενός
δικτύου 513 σταθερών και κινητών σταθµών
µέτρησης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και
εξασφαλίζει τον διαρκή έλεγχο, καθώς και την
άµεση πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσµατα των µετρήσεων µέσω της διεύθυνσης http://
paratiritirioemf.eeae.gr.

27

Το ΕΠΗΠ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε
τη χρηµατοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κύριος του
έργου είναι η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέας λειτουργίας
είναι η ΕΕΑΕ. Το 2019:
• ολοκληρώθηκε η διάθεση κινητών σταθμών
μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
του ΕΠΗΠ σε 4 Δήμους.
• επισκέφθηκαν την διαδικτυακή πύλη του
ΕΠΗΠ 5.152 χρήστες.
Ο απολογισµός λειτουργίας του ΕΠΗΠ για το
έτος 2019 είναι διαθέσιµος στη διεύθυνση
https://paratiritirioemf.eeae.gr/images/news/
EEAE_EPHP_report_2019.pdf. Στον απολογισµό παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των µετρήσεων των σταθµών ανά
Περιφέρεια της χώρας για το έτος 2019 και
πραγµατοποιείται και σύγκριση αυτών µε τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα των ετών 2018 και
2017.
Οι τιµές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που καταγράφηκαν το έτος 2019 από όλους
τους σταθµούς µέτρησης είναι κατά βάση
εξαιρετικά χαµηλότερες των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας.
Ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία χαµηλών
συχνοτήτων
Το 2019 πραγµατοποιήθηκαν 63 αυτοψίες και
επί τόπου µετρήσεις ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων είτε κατόπιν αιτηµάτων είτε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων
ελέγχων. Από τις µετρήσεις που διενεργήθηκαν το 2019 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
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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.
Άλλες δραστηριότητες
• Ολοκλήρωση πέντε ηλεκτρονικών διαγωνισµών, οι οποίοι ξεκίνησαν στα τέλη του 2018
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ. Σε όλους εφαρμόστηκε το δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση εκτέλεσης εντός του
2020 συγκεκριµένου αριθµού µετρήσεων της
εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον σταθµών κεραιών σε όλη
τη χώρα.
• Παροχή έγγραφων απαντήσεων/πληροφοριών σε 47 αιτήµατα πολιτών ή/και φορέων και
σε 81 µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
για θέµατα ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.
• Συµµετοχή στις εργασίες επιτροπών του
ΕΛΟΤ µε αντικείµενο την προστασία του ανθρώπου από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά
πεδία.
• Συµµετοχή στην Οµάδα Εποπτείας Δικτύου
και την Οµάδα Διαχείρισης Δικτύου, οι οποίες
ασχολούνται µε ζητήµατα σχεδιασµού και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων.
• Πραγµατοποίηση µετρήσεων και αξιολόγηση
της έκθεσης του πληθυσµού από εφαρµογές
για αισθητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς που
χρησιµοποιούν πηγές τεχνητά παραγόµενης
οπτικής ακτινοβολίας στο πλαίσιο του προγράµµατος ΑΥΡΑ.

H ΕΕΑΕ συντονίζει και υλοποιεί το πρόγραµµα
εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος μέσω
των ακόλουθων δράσεων:
Λειτουργία τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης
ραδιενέργειας περιβάλλοντος
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-ακτινοβολίας 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. 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 στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ,
καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP
(European Radiological Data Exchange Platform).
Εποπτεία επιπέδων ραδιενέργειας στο πόσιµο
νερό
Για τον ραδιολογικό έλεγχο σε νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης το 2019 εκδόθηκαν από την ΕΕΑΕ
1425 πιστοποιητικά καταλληλότητας.
Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων
σε 2 περιπτώσεις, για τις οποίες ενημερώθηκε
το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια οι τοπικές

αρχές ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες
εναλλακτικής ύδρευσης.
Το 2019 η ΕΕΑΕ ανανέωσε την εξουσιοδότηση για
την ανάλυση δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 2 ιδιωτικά εργαστήρια.

Εποπτεία
ραδιενέργειας
περιβάλλοντος

Μετρήσεις ραδονίου
Πραγµατοποιήθηκαν 419 µετρήσεις ραδονίου,
σε κατοικίες, σε χώρους εργασίας, καθώς και στο
πλαίσιο ασκήσεων διασύγκρισης. Το µεγαλύτερο
µέρος αυτών αφορά στη δηµιουργία του εθνικού
χάρτη ραδονίου.
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 6 τελωνειακούς σταθµούς λειτουργούν
σταθερά συστήµατα ανίχνευσης ραδιενέργειας.
Φορητός εξοπλισµός για δευτερογενή έλεγχο έχει
διανεµηθεί σε 35 άλλα τελωνεία, σε 20 αστυνοµικά τµήµατα συνοροφυλάκων και σε 5 διευθύνσεις
του Λιµενικού Σώµατος.
Σε συνεργασία µε τις τελωνειακές αρχές η ΕΕΑΕ
ενημερώνεται on-line για τα ραδιολογικά περιστατικά. Μεταξύ της ΕΕΑΕ και της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει συναφθεί
σύµβαση για τη συντήρηση, βαθµονόµηση και
επιδιόρθωση βλαβών των ανιχνευτικών συστηµάτων. Εντός του 2019 αναβαθμίστηκε το
υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης περιστατικών και συναγερμών ανίχνευσης ραδιενέργειας
και το σύστημα επικοινωνίας του με τα εν λόγω
ανιχνευτικά συστήματα.
Επίσης, η ΕΕΑΕ µεριµνά για την εκπαίδευση του
προσωπικού των τελωνείων στη χρήση του εξοπλισµού ανίχνευσης ραδιενέργειας (σταθερού και
φορητού) και στη διαχείριση των συναγερµών.
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).
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Διασφάλιση πυρηνικών υλικών
Το 2019 διενεργήθηκαν σε εγκαταστάσεις της χώρας 4 επιθεωρήσεις από εμπειρογνώμονες
(Euratom, ΙΑΕΑ) στον τομέα της διασφάλισης πυρηνικών υλικών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες.
Έλεγχος επαλήθευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το άρθρο 35
της Συνθήκης Ευρατόμ
Από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από ομάδα ειδικών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) έλεγχος επαλήθευσης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη
της ΕΕ υποχρεούνται να έχουν κατάλληλες υποδομές για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ραδιενέργειας στο περιβάλλον και ειδικότερα στον αέρα, τα ύδατα και το χώμα.

Στιγμιότυπο από τον έλεγχο σε σταθμό μέτρησης ραδιενέργειας στον αέρα που είναι εγκατεστημένος στο ΕΜΠ
Αντικείμενο του ελέγχου ήταν οι υπάρχουσες υποδομές ραδιολογικής εποπτείας στην περιοχή
της Αθήνας, με έμφαση σε εξειδικευμένες ραδιολογικές μετρήσεις και αναλύσεις σε περίπτωση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν επισκέψεις σε εργαστήρια (ΕΕΑΕ, ΕΜΠ,
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εξουσιοδοτημένο εργαστήριο για αναλύσεις πόσιμου νερού Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.) και επίδειξη τεχνικού εξοπλισμού (EEAE, Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»).
Τα επίσημα συμπεράσματα του ελέγχου και η αναλυτική τεχνική έκθεση αναμένονται σε λίγους
μήνες και θα δημοσιευθούν από την ΕΕΑΕ στον διαδικτυακό της τόπο.
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Το 2019 έγιναν καθοριστικά βήματα για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος (ΕΠ) για την
ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και
ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ). Ειδικότερα:
• Τα αναλωθέντα καύσιμα του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος»,
που ήταν τα μοναδικά υψηλού επιπέδου πυρηνικά απόβλητα στη χώρα μας, επεστράφησαν στην
προμηθεύτρια χώρα (ΗΠΑ). O επαναπατρισµός
στις ΗΠΑ όλου του ακτινοβοληµένου καυσίµου
του ερευνητικού αντιδραστήρα, έγινε τον Φεβρουάριο του 2019 σύµφωνα µε τη συναφθείσα
κατά την εισαγωγή του συμφωνία µεταξύ των δύο
πλευρών (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», US DoE). Η εξαγωγή του ακτινοβολημένου πυρηνικού καυσίµου
αποτέλεσε σηµαντικό ορόσηµο. Η σημαντική αυτή
επιτυχία επιτεύχθηκε μετά από πολύμηνη, εργώδη προσπάθεια σε στενή συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», που περιλάμβανε και πλήθος διευθετήσεων με σημαντικό αριθμό τρίτων, εμπλεκόμενων μερών, σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό
επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικές Αρχές, τελωνειακές
αρχές).

ση (2ο σχέδιο) του ΕΠ για την ασφαλή διαχείριση
αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (το αρχικό, 1ο σχέδιο εκδόθηκε το 2015).
To 2o σχέδιο εγκρίθηκε από την ΕΕΑΕ και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Υπουργό. Στο υπό έκδοση
νέο Εθνικό Πρόγραμμα προβλέπεται ως βέλτιστη
τεχνική επιλογή για την εγκατάσταση διάθεσης
ραδιενεργών αποβλήτων ο συνδυασμός σε μια
εγκατάσταση (α) επιφανειακής διάθεσης με μηχανικά μέσα (engineered near surface disposal)
(β) επιφανειακής τάφρου (surface trench) και (γ)
εφόσον απαιτηθεί, εντός της ίδιας εγκατάστασης,
η κατασκευή γεώτρησης (borehole).

Διαχείριση
ραδιενεργών
αποβλήτων

• Έγινε πρόσκληση για τη διενέργεια διεθνούς
αξιολόγησης ομοτίμων στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων. Η διεθνής αξιολόγηση ARTEMIS
(Integrated Review Service for Radioactive Waste
and Spent Fuel Management, Decommissioning
and Remediation) συντονίζεται από τον Διεθνή
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και αποτελεί υποχρέωση για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς
προβλέπεται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/70/
Ευρατόμ. Η πρόσκληση έγινε δεκτή από τον ΙΑΕΑ
και η αξιολόγηση προγραμματίζεται για το 2023.

• Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών
Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) εισηγήθηκε την αναθεώρη-

Μεταφορά αναλωθέντος πυρηνικού καυσίμου από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προς το λιμάνι του Πειραιά
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Δοσιµέτρηση
εκτιθέµενων
εργαζοµένων

Η ατομική παρακολούθηση των δόσεων των
εκτιθέμενων εργαζομένων (περισσότεροι από
12.500) από εξωτερική έκθεση σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες συντονίζεται από το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ.
Η δόση ακτινοβολίας καταγράφεται µε τη χρήση παθητικών ανιχνευτών (δοσίµετρα θερµοφωταύγειας) που φέρονται από τον εργαζόµενο σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος. Ο
συνδυασμός διαφορετικών τύπων παθητικών
ανιχνευτών θερμοφωταύγειας και η χρήση κατάλληλου λογισμικού διασφαλίζει την εκτίμηση
των δόσεων με πιστότητα και ακρίβεια. Τα δο-

131.238

δοσίμετρα
σώματος

δοσίμετρα σώματος εντός
ακτινοπροστατευτικού
εξοπλισμού

3.566

1.903

δοσίμετρα
δακτύλου για
πεδία φωτονίων

δοσίμετρα δακτύλου
για μικτά πεδία φωτονίων
και ακτινοβολίας β

2.113

σίµετρα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης µε τα όρια δόσης των Κανονισµών Ακτινοπροστασίας. Τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο
Δόσεων.
Το έτος 2019 ο αριθμός των διανεμηθέντων
δοσιμέτρων ήταν 140.315, αυξημένος κατά
2,5% σε σχέση µε το προηγούμενο έτος. Η
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται
στην κατηγορία των δοσιμέτρων δακτύλου κατάλληλων για μικτά πεδία ακτινοβολίας β και γ
(7,5%) και ακολουθούν τα δοσίμετρα για τον
φακό του οφθαλμού (3,7%).

295

δοσίμετρα
καρπού

709

δοσίμετρα
συνολικά

δοσίμετρα
σώματος
νετρονίων

491

δοσίμετρα
φακού του
οφθαλμού

140.315

Πλήθος δοσιμέτρων που διανεμήθηκαν το έτος 2019 ανά τύπο δοσιμέτρου
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To 96% των δοσιμέτρων που διανεμήθηκαν το
έτος 2019 αφορά τη δοσιμετρία σώματος. Από τις
μετρήσεις των δοσιμέτρων αυτών εξάγεται το μέγεθος του μέσου ετήσιου ατομικού ισοδύναμου
δόσης βάθους 10 mm, Hp(10), που αποτελεί και
έναν από τους σημαντικούς δείκτες της ατομικής παρακολούθησης και ακτινοπροστασίας των
εκτιθέμενων εργαζομένων. Η εξέλιξη των τιμών
του μέσου ετήσιου ατομικού ισοδύναμου δόσης
βάθους 10 mm για όλους τους εκτιθέμενους ερ-

γαζόμενους, καθώς και για τους εκτιθέμενους
εργαζόμενους με ετήσια δόση Hp(10)≥0,1 mSv
την περίοδο 2011-2019, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.
Για τα δοσίµετρα σώµατος η µέση ετήσια δόση
του ατοµικού ισοδύναµου δόσης βάθους 10 mm
και η αντίστοιχη χωρίς τις µηδενικές καταγραφές,
υπολογίστηκαν ίσες µε 0,64 mSv και 3,05 mSv,
αντίστοιχα. Σε σύγκριση µε το 2018 καταγράφεται
µείωση κατά 8 % και 9 % αντίστοιχα.

mSv

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη των τιμών του μέσου ετήσιου ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους 10 mm-Hp(10)
την περίοδο 2011-2019 για τα δοσίμετρα σώματος (mSv)
Το δοσίμετρο για τον φακό του οφθαλμού έχει χρησιμοποιηθεί από 131 εκτιθέμενους εργαζόμενους
την τελευταία πενταετία. Σε αρκετές περιπτώσεις
διαπιστώθηκε πως η δόση στον φακό του οφθαλμού δύναται να είναι σημαντική (διάγραμμα 2) και
αναδείχθηκε η ανάγκη για χρήση κατάλληλων

ακτινοπροστατευτικών μέτρων. Για την καλύτερη
ενημέρωση όλων, σχετικό ενημερωτικό υλικό έχει
αναρτηθεί στη διεύθυνση
http://eeae.gr/υπηρεσίες/δοσιμέτρησηπροσωπικού/εξωτερική-δοσιμέτρηση/δοσιμετρίαφακού-του-οφθαλμού.

<0.1 mSv
[0.1, 1) mSv
[1, 6) mSv
[6,15) mSv
[15,20) mSv
>20 mSv

Διάγραμμα 2. Κατανομή των ετήσιων δόσεων του φακού του οφθαλμού το έτος 2019
Συνολικά 383 εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν
δοσίμετρα δακτύλου κατά το έτος 2019. Η πλειοψηφία των εργαζομένων (64%) κατέγραψε
ετήσια δόση μικρότερη από το όριο ανακοίνωσης του 1 mSv. Επίσης, για το 34% των εκτιθέμενων εργαζομένων καταγράφηκαν δόσεις μεταξύ
του 1 και 150 mSv. Τέλος, το 2% των εργαζομένων κατέγραψε ετήσιες δόσεις στην περιοχή των
150-500 mSv (διάγραμμα 3).

Το 2019 διανεμήθηκε νέο δοσίμετρο δακτύλου,
κατάλληλο για πεδία φωτονίων, το οποίο σχεδιάστηκε και εκτυπώνεται από το Τμήμα Δοσιμετρίας µε τη χρήση 3-D εκτυπωτή. Μερικά από
τα πλεονεκτήματα του νέου δοσιμέτρου είναι η
καλή προσαρμογή στο δάκτυλο του εργαζομένου,
η εμφανής και ανεξίτηλη ετικέτα που φέρει τον
κωδικό του δοσιμέτρου, η εύκολη αντικατάστασή
του και το μικρό κόστος.
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<1 mSv
[1, 150) mSv
[150, 300) mSv
[300, 500] mSv

Διάγραμμα 3. Κατανομή των ετήσιων δόσεων άκρων (δοσίμετρα δακτύλου)
Σημειώνεται ότι, αν και δεν καταγράφηκε δόση
μεγαλύτερη του ετήσιου ορίου, η δόση στα άκρα
των εργαζομένων μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η καταγραφόμενη δόση στη βάση, όπου τοποθετείται
το δοσίμετρο, μπορεί να είναι μικρότερη από τη
δόση στην κορυφή των δακτύλων.
Δόσεις του ιπτάμενου προσωπικού
Οι δόσεις του ιπτάμενου προσωπικού υπολογίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες µε κατάλληλο
λογισμικό και αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ για την κα-

ταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.
Το 2019 καταχωρήθηκε η μηνιαία εκτίμηση της
δόσης 1.979 µελών ιπτάμενου προσωπικού,
εργαζομένων σε 4 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Το 25% αυτών είναι χειριστές και το 75% πλήρωμα καμπίνας επιβατών. Οι
υπολογιζόμενες δόσεις αφορούν πτητικό έργο του
έτους 2018 και δεν ξεπέρασαν την τιμή αναφοράς
των 6 mSv σε καμία περίπτωση, καθώς η μέγιστη
τιμή ενεργού δόσης υπολογίστηκε ίση με 2,52
mSv.

Πίνακας 3. Αξιοσηµείωτοι αριθµοί για το έτος 2019

Συνολικός αριθµός εκτιθέµενων εργαζοµένων με ατομικό δοσίμετρο
Αριθµός εκτιθέµενων εργαζοµένων που έλαβαν δοσίµετρο για πρώτη φορά
Συνολικός αριθµός διανεµηθέντων δοσιµέτρων
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12.741
865
140.315

Ποσοστό δοσιµέτρων που δεν επιστράφηκαν έγκαιρα

1,44%

Συνολικός αριθμός εκτιθέμενων εργαζομένων με μηδενικές ετήσιες καταγραφές
δόσης

10.017

Μέσο ετήσιο ατοµικό ισοδύναµο δόσης βάθους 10 mm, Hp(10)

0,64 mSv

Μέσο ετήσιο ατοµικό ισοδύναµο δόσης βάθους 10 mm, Hp(10), χωρίς τις µηδενικές
καταγραφές

3,05 mSv

Αριθµός περιπτώσεων που διερευνήθηκαν λόγω αυξηµένης δόσης

21

Αριθµός υπερβάσεων ορίων ενεργού δόσης

1

Αριθµός υπερβάσεων ορίων δόσης για τον φακό του µατιού

3

Διερεύνηση αυξηµένων δόσεων
Η ΕΕΑΕ διερευνά περιπτώσεις στις οποίες εκτιµάται ως πιθανό το ενδεχόµενο η ενεργός δόση να
ξεπερνά το όριο διερεύνησης των 6 mSv. Επίσης,
διερευνώνται περιπτώσεις αυξηµένων δόσεων
στα άκρα που υπερβαίνουν τα 180 mSv, δηλαδή
το 1/3 του αντίστοιχου ορίου ισοδύναµης δόσης
Hp(0.07), καθώς και περιπτώσεις υπέρβασης των
15 mSv για την ισοδύναµη δόση Hp(3) στον φακό
του οφθαλμού. Συνήθως µετά τη διερεύνηση οι
καταγεγραµµένες δόσεις επανεκτιµώνται από τον
επόπτη ακτινοπροστασίας και τα τελικά αποτελέσµατα αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ για την καταχώρησή τους στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων µε τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου.
Το 2019 διερευνήθηκαν 21 περιπτώσεις εργαζοµένων µε δοσίµετρα σώµατος, άκρων ή φακού
του οφθαλμού, για τις οποίες καταγράφηκαν αυξηµένες δόσεις ή υπερβάσεις των αντίστοιχων
ορίων διερεύνησης. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι σε 5 περιπτώσεις έγινε κακή χρήση ή αποθήκευση των δοσιμέτρων, ενώ σε 15 περιπτώσεις
οι δόσεις ήταν αιτιολογημένες λόγω αυξημένου
φόρτου εργασίας. Η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί για μία από αυτές τις περιπτώσεις.
Στις παραπάνω περιπτώσεις διερεύνησης περιλαμβάνονται και μία περίπτωση υπέρβασης του
ετήσιου ορίου ενεργού δόσης και 3 περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου δόσης του φακού
του οφθαλμού (το όριο είναι 20 mSv).
Άλλες δραστηριότητες
• Συμμετοχή σε ασκήσεις διασύγκρισης. Το
Τμήμα Δοσιμετρίας συμμετείχε σε 2 ασκήσεις διασύγκρισης, που αφορούσαν την απόκριση των
δοσιμέτρων φακού του οφθαλμού και των δοσιμέτρων δακτύλου. Τα αποτελέσματα επίδοσης για
τα δοσίμετρα φακού του οφαλμού κρίνονται πολύ

θετικά, καθώς σε τρεις τάξεις μεγέθους δόσης και
τέσσερις διαφορετικές ποιότητες ακτινοβολίας η
απόκριση των δοσιμέτρων ως προς την ορθότητα
και την πιστότητα των μετρήσεων ήταν εξαιρετική.
Εξίσου ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα διασύγκρισης και για τα δοσίμετρα δακτύλου. Τα
δοσίμετρα ακτινοβολήθηκαν σε δύο διαφορετικά
ευρωπαϊκά υποπρότυπα εργαστήρια ακτινοβόλησης, σε έξι διαφορετικά πεδία ακτινοβολίας φωτονίων και σωματιδίων βήτα και σε τρεις τάξεις
μεγέθους δόσης.
• Επανασχεδιασμός Εθνικού Αρχείου Δόσεων.
Ξεκίνησε ο επανασχεδιασμός του Εθνικού Αρχείου Δόσεων. Το αρχείο δόσεων που τηρείται ηλεκτρονικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 θα
αποκτήσει σύγχρονη μορφή με πολλαπλάσιες δυνατότητες και κυρίως διαδραστικότητα, ώστε να
συνεχίσει και τις επόμενες δεκαετίες να αποτελεί
ένα από τα βασικά εργαλεία για τη διατήρηση του
υψηλού επιπέδου της ακτινοπροστασίας των εκτιθέμενων εργαζομένων.
• Έρευνα ικανοποίησης πελατών. Το 2019 διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο διερεύνησης του
βαθμού ικανοποίησης μεταξύ των πελατών του
Τμήματος Δοσιμετρίας. Από τα 1460 διανεμηθέντα
ερωτηματολόγια επεστράφησαν συμπληρωμένα
τα 537. Το 97% δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» ή
«ικανοποιημένο», ενώ οι επιλογές «πολύ δυσαρεστημένος» ή «δυσαρεστημένος» δεν επιλέχθηκαν
σε καμία περίπτωση. Ο βαθμός ικανοποίησης παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, αφού o μέσος όρος για
τις 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι 4.77.
Ο βαθμός ικανοποίησης είναι αυξημένος σε σύγκριση με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών
προηγούμενων ετών.
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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). Το ΕΒΟΙΑ συνεργάζεται επίσηµα µε
το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) και
λειτουργεί ως Εθνικό Εργαστήριο Μετρολογίας
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
Το 2019:
• Πραγµατοποιήθηκαν 584 βαθµονοµήσεις
και διακριβώσεις και εκδόθηκαν 293 πιστοποιητικά. Η πλειονότητα των βαθµονοµήσεων
αφορά τα ατοµικά δοσίµετρα ως παθητικούς
ανιχνευτές (τύπου TLD) και τα ηλεκτρονικά δοσίµετρα. Σηµαντικό ποσοστό, επίσης, αναλογεί

Βαθµονόµηση
οργάνων
ιοντιζουσών
ακτινοβολιών

στους ανιχνευτές για µετρήσεις ακτινοβολίας
σε χώρους. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν
επιτόπιοι έλεγχοι λειτουργίας 29 ανιχνευτών
ραδιενέργειας σε 7 φρεγάτες και τορπιλάκατους του Πολεμικού Ναυτικού και εκδόθηκαν
οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου.
• Πραγματοποιήθηκαν βαθμονομήσεις ατομικών μετρητών και μετρητών ακτινοβολίας
χώρου των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης
καταστροφών της πυροσβεστικής υπηρεσίας (9
όργανα) και των ταυτοποιητών ραδιοϊσοτόπων
που χρησιμοποιούνται σε 14 τελωνεία για τον
έλεγχο της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών (συνολικά 60 όργανα μέτρησης).

Πίνακας 4. Ο αριθµός και οι κατηγορίες οργάνων που βαθµονοµήθηκαν το 2019, συµπεριλαµβανοµένων
των ατοµικών δοσιµέτρων της πανευρωπαϊκής άσκησης διασύγκρισης

Κατηγορίες οργάνων

Αριθμός

Θάλαµοι ακτινοθεραπείας και ηλεκτρόµετρα

17 θάλαµοι
και 7 ηλεκτρόµετρα

Δοσίµετρα διαγνωστικής ακτινολογίας- µαστογραφίας

74

kVpmeters διαγνωστικής ακτινολογίας - χρονόµετρα

47

Φορητοί ανιχνευτές ακτινοβολίας - Survey meters

126

Ατοµικά δοσίµετρα µε παθητικούς ανιχνευτές - Στυλοδοσίµετρα (άσκηση
διασύγκρισης)

2047

Ηλεκτρονικά ατοµικά δοσίµετρα

Το ΕΒΟΙΑ επιλέχθηκε για τέταρτη φορά ως εργαστήριο ακτινοβολήσεων για τις πανευρωπαϊκές
ασκήσεις διαβαθµονόµησης ατοµικών δοσιµέτρων που διοργανώνονται από το επιστηµονικό δίκτυο EURADOS (European Radiation
Dosimetry Group). Το 2019 η διασύγκριση αφορούσε δοσίμετρα άκρων (δακτύλων και άκρου
χειρός) και δοσίμετρα φακού του οφθαλμού. Στον
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πίνακα 5 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία
των ακτινοβολήσεων που έχουν παραγματοποιηθεί από το ΕΒΟΙΑ για το EURADOS. Στο πλαίσιο
των ανωτέρω ακτινοβολήσεων αναπτύχθηκαν
στο ΕΒΟΙΑ νέες ενέργειες ακτινοβόλησης στον
τομέα της ακτινοπροστασίας, και συγκεκριμένα οι
Ν-30, W-80 και W-110.

Πίνακας 5. Αριθμός ακτινοβολήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το ΕΒΟΙΑ για το EURADOS

Έτος

Αριθμός συστημάτων
ατομικής δοσιμέτρησης που
συμμετείχαν

Αριθμός δοσιμέτρων που
ακτινοβολήθηκαν

Ενέργειες ακτινοβόλησης

2008
Δοσίμετρα σώματος

62

1240

Cs-137, Co-60, N-60,

2012
Δοσίμετρα σώματος

89

1068

N-150

2018
Δοσίμετρα σώματος

119

2064

Cs-137, Co-60

2019
Δοσίμετρα άκρων (δακτύλων,
χειρός) και φακού του
οφθαλμού

113

1808

Cs-137, Co-60, W-80,
W-110, N-30

Το ΕΒΟΙΑ συµµετείχε µε επιτυχία στις ετήσιες ασκήσεις διαβαθµονόµησης στα πεδίο της
ακτινοθεραπείας και της ακτινοπροστασίας
που διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισµός Ατοµικής
Ενέργειας (IAEA). Στο διάγραµµα 4 παρουσιάζο-

Ακτινοθεραπεία

νται οι διαβαθµονοµήσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει το ΕΒΟΙΑ κατά τα έτη 2000-2019. Σε όλες
τις περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι εντός των
ορίων και διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών βαθµονόµησης.

Διαγνωστική Ακτινολογία

Ακτινοπροστασία

Διάγραμμα 4. Αποτελέσματα συμμετοχής ΕΒΟΙΑ σε ασκήσεις διασύγκρισης την περίοδο 2000-2019

Το 2019 πραγµατοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης
των πελατών του εργαστηρίου µέσω ηλεκτρονικής αποστολής ερωτηµατολογίου. Συνολικά
ελήφθησαν 21 απαντήσεις από 100 περίπου πελάτες. Ο βαθµός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες
βαθµονόµησης ανέρχεται στο 4,75 (µε άριστα το
5). Την τελευταία πενταετία παρατηρείται αύξηση
του βαθµού ικανοποίησης πελατών που σχετίζεται κυρίως µε τη βελτίωση του χρόνου έκδοσης

των πιστοποιητικών βαθµονόµησης.
Τον Απρίλιο 2019 το ΕΒΟΙΑ παρουσίασε σε τεχνική
επιτροπή επιθεωρητών επισκόπησης των συστημάτων ποιότητας εθνικών εργαστηρίων (Techical
Committee for Quality, EURAMET) το σύστημα
ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με την νέα
έκδοση του προτύπου ISO/IEC 17025:2017. Τα
αποτελέσματα της επιθεώρησης κρίνονται θετικά
(καμία παρατήρηση μη συμμόρφωσης).
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Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών πραγματοποιούνται
μετρήσεις που 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 ραδιοϊσοτόπων,
• 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
εντοπίζονται συνήθως στο πλαίσιο ελέγχου παλαιών
µετάλλων.

Μετρήσεις

περιβαλλοντικών
δειγμάτων

μετρήσεις
με α-φασματοσκοπία

326

μετρήσεις
με γ-φασματοσκοπία

284

μετρήσεις
με υγρό σπινθηριστή

459

Πλήθος μετρήσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα για το έτος 2019
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Ραδιολογικός έλεγχος κατά την εισαγωγή
φορτίων παλαιών µετάλλων (scrap)
Για την εισαγωγή παλαιών µετάλλων απαιτείται πιστοποιητικό µετρήσεων από τη χώρα
προέλευσης. Με βάση τις µετρήσεις που
αναγράφονται στο πιστοποιητικό και εφόσον έχει
εκδοθεί από αποδεκτό φορέα, η ΕΕΑΕ εκδίδει
πιστοποιητικό ραδιενέργειας για την εισαγωγή.
Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο γίνονται
επιπλέον επιτόπιες µετρήσεις από την ΕΕΑΕ.
Το 2019 πραγµατοποιήθηκαν 104 επιτόπιες
µετρήσεις ολικής γ-ακτινοβολίας για την έκδοση
πιστοποιητικού ραδιενέργειας. Συνολικά το 2019
εκδόθηκαν από την ΕΕΑΕ 894 πιστοποιητικά
ραδιενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές
scrap. Οι συναγερµοί των σταθερών ανιχνευτικών διατάξεων που είναι εγκατεστηµένες σε
χαλυβουργίες όλης της χώρας ενεργοποιήθηκαν 9 φορές.

Συμμετοχή σε ασκήσεις διασύγκρισης
To 2019 το Τμήμα Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
συμμετείχε σε 3 ασκήσεις διασύγκρισης. Η πρώτη
αφορούσε μέτρηση τεχνητών ραδιονουκλιδίων
σε νερό, η δεύτερη μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας και τριτίου σε νερό και η τρίτη ανάλυση
βιολογικών δειγμάτων, κατά την οποία η ΕΕΑΕ
διακρίθηκε ως καλύτερο εργαστήριο στην ανάλυση 14C και δεύτερο καλύτερο εργαστήριο
στην ανάλυση των δειγμάτων με την τεχνική
της γ-φασματοσκοπίας.
Νέος εξοπλισμός
To 2019 αναβαθμίστηκε το σύστημα μέτρησης
α-ακτινοβολίας με επιπλέον 12 ανιχνευτές.

Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), καταρτίζει σχέδια
απόκρισης σε πυρηνική ή ραδιολογική έκτακτη
ανάγκη. Σε επιχειρησιακό επίπεδο συµβάλλει
στην εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης» όσον αφορά τα ραδιολογικά/ πυρηνικά περιστατικά. Συµµετέχει επίσης
στις οµάδες που προβλέπονται στα σχέδια αντιµετώπισης και διαχείρισης περιστατικών ΧΒΡΠ
(χηµικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά
περιστατικά), καθώς και στα συστήµατα έγκαιρης
ειδοποίησης της ΕΕ και του Διεθνούς Οργανισµού
Ατοµικής Ενέργειας (IAEA).
Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε από την ΕΕΑΕ και
υποβλήθηκε στη ΓΓΠΠ η 1η έκδοση της ανάλυσης
και αξιολόγησης σεναρίων και στρατηγικών
προστασίας στη χώρα από ραδιολογικά ή πυρηνικά ατυχήματα (ΑΔΚΕΑ). Πρόκειται για μελέτη
ανάλυσης και αξιολόγηση σεναρίων και στρατηγικών προστασίας στη χώρα από ραδιολογικά ή πυρηνικά ατυχήματα. Η εκπόνηση της μελέτης βασίστηκε
σε διεθνή πρότυπα, ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο,
πραγματοποιήθηκε υπολογιστική ανάλυση με βάση
υποθετικά, αλλά - κατά το δυνατό - ρεαλιστικά σενάρια. Η μελέτη συνιστά τη βάση για τις ρυθμίσεις
του εθνικού συστήματος διαχείρισης ραδιολογικών
ή πυρηνικών έκτακτων αναγκών, ενώ παράλληλα
αποτελεί και εισάγει μια αλλαγή στη προσέγγιση αυτών των καταστάσεων, σε συμμόρφωση και με τις
απαιτήσεις πρόσφατης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ατυχήµατα ή περιστατικά µε ραδιολογικές συνέπειες για τον γενικό πληθυσµό ή το περιβάλλον δεν καταγράφηκαν το έτος 2019 στον
ελληνικό χώρο.Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο
περιβάλλον (ρυθµός δόσης της ολικής γ-ακτινοβολίας στον αέρα - διάχυτη ακτινοβολία) κυµάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Το 2019 καταγράφηκαν τα ακόλουθα συμβάντα
ραδιολογικού ενδιαφέροντος:
• Ειδοποίηση για εντοπισμό ύποπτων ταχυδρομικών φακέλων, Ιανουάριος 2019
Η ΕΕΑΕ ενημερώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019 για
τον εντοπισμό ύποπτων ταχυδρομικών φακέλων
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς. Στο
πλαίσιο διερεύνησης των περιστατικών και κατό-

πιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, ομάδα απόκρισης της ΕΕΑΕ μετέβη
στις 10 Ιανουαρίου 2019 σε ένα από τα σημεία
(πανεπιστημιακός χώρος στην Αθήνα) όπου εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος και πραγματοποίησε
ραδιολογικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψε
κανένα ραδιολογικό εύρημα.
• Περιστατικό σε πρακτική βραχυθεραπείας,
Οκτώβριος 2019
Η ΕΕΑΕ ενημερώθηκε από οργανισμό που εφαρμόζει πρακτικές βραχυθεραπείας ότι κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης θεραπευτικής εφαρμογής με σύστημα που χρησιμοποιεί ραδιενεργό
πηγή ιριδίου (Ir-192), ενεργότητας 114 GBq, σήμανε προειδοποιητικός ήχος σφάλματος και η
πηγή απέτυχε να επιστρέψει στη θέση θωράκισης.
Ο οργανισμός ξεκίνησε άμεσα την εφαρμογή του
σχεδίου έκτακτης ανάγκης και προέβη σε λεπτομερή διερεύνηση του περιστατικού και σε εκτίμηση των δόσεων στους εκτιθέμενους εργαζομένους και τον ασθενή που βρισκόταν υπό θεραπεία
εκείνη τη στιγμή. Εκτιμήθηκε πως ο ασθενής έλαβε ενεργό δόση 75,5 mSv. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο 0,8% της συνολικής ενεργού δόσης που
έλαβε ο ασθενής κατά τις θεραπείες στις οποίες
υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση της ασθένειας
(ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία). Η έκθεση
των εκτιθέμενων εργαζομένων που εισήλθαν
στο θάλαμο εκτιμήθηκε στα 1,45 mSv. Ωστόσο, η
καταγραφείσα δόση στα ατομικά δοσίμετρα (μέσα
από την ακτινοπροστατευτική ποδιά του εργαζόμενου) ήταν μηδενική.
Ο οργανισμός ενημέρωσε σχετικά τον ασθενή.
Επίσης, ενημέρωσε την ΕΕΑΕ αποστέλλοντας εκθέσεις περιγραφής και ανάλυσης του συμβάντος
και των συνεπειών.

Σύστημα
διαχείρισης
έκτακτων
ραδιολογικών
περιστατικών

• Συναγερμοί ανίχνευσης ραδιενέργειας σε
αστικά απόβλητα
Καταγράφηκαν 4 περιπτώσεις ειδοποίησης από
ΧΥΤΑ και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
για την ανίχνευση ραδιενέργειας σε αστικά απόβλητα. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν αστικά
απόβλητα, που προέρχονταν από άτοµα που είχαν
υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής
ιατρικής. Δεν απαιτήθηκαν περαιτέρω ενέργειες και λήψη µέτρων, καθώς όλες οι περιπτώσεις
ήταν άνευ ραδιολογικής σηµασίας.
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Σε επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιµότητας και ικανότητας απόκρισης, η ΕΕΑΕ συµµετείχε στις ακόλουθες ασκήσεις:
• ConvEx-2b, 26-28 Μαρτίου 2019. Υπό τον
συντονισµό του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δοκιµάστηκαν τα συστήµατα και
οι διαδικασίες για την εφαρµογή της σύµβασης
παροχής βοήθειας (Convention on Assistance in
the Case of a Nuclear Accident or Radiological
Emergency) σε άλλο κράτος-µέλος σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
• ConvEx-2d, 23-24 Οκτωβρίου 2019. Η
άσκηση διοργανώθηκε υπό τον συντονισµό του
Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ)
και σε συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή της
Σουηδίας. Σκοπός της άσκησης ήταν να δοκιμα-

στούν και να αξιολογηθούν τα σχέδια και η ικανότητα ανταπόκρισης σε ραδιολογική ή πυρηνική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως αποτέλεσμα
κακόβουλης ενέργειας (nuclear security).
• ECUREX-2019, 21 Νοεμβρίου 2019. Η
άσκηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε την ρυθµιστική αρχή της
Τσεχίας. Σκοπός της άσκησης ήταν να αξιολογηθεί η διαδικασία και τα µέσα έγκαιρης ειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση
πυρηνικών ή ραδιολογικών περιστατικών στην
Ευρώπη. Ειδικότερα, δοκιµάστηκε η λειτουργία
της πλατφόρµας ECURIE που χρησιµοποιείται για
την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Συνεργασία προσωπικού ΕΕΑΕ κατά τη διενέργεια της άσκησης ετοιμότητας ConvEx-2d
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Η ΕΕΑΕ παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση στην ακτινοπροστασία σε επιστήµονες
και τεχνικούς και στο προσωπικό των οµάδων
απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Στις δραστηριότητες αυτές συµµετέχει το επιστηµονικό προσωπικό της και τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευοµένων η εργαστηριακή της
υποδοµή και ο εξοπλισµός της. Για την υλοποίηση
στοχευµένων εκπαιδευτικών δράσεων, η ΕΕΑΕ
έχει υιοθετήσει τη µικτή προσέγγιση µάθησης
(blended learning approach), µε κύριο εργαλείο την ηλεκτρονική πλατφόρµα ασύγχρονης
τηλε-εκπαίδευσης (e-learning) η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση edu.eeae.gr.

Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2019
• Διεξαγωγή σεµιναρίων
» Σεμινάριο σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής,
µε αντικείμενο την ακτινοπροστασία ασθενών και
προσωπικού στις ακτινοσκοπικά καθοδηγούµενες επεµβατικές διαδικασίες. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 43 αγγειοχειρουργοί.
» Σεμινάριο σε θέµατα αναγνώρισης και ανίχνευσης ραδιενεργών πηγών µε φορητά ανιχνευτικά
συστήµατα. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 9
μέλη του προσωπικού των Ε.Κ.Α.Μ.
» 6 σεμινάρια (Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» &
5ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης) σε
θέματα αναγνώρισης και ανίχνευσης ραδιενεργών πηγών µε φορητά ανιχνευτικά συστήματα. Τα
σεμινάρια παρακολούθησαν 111 πυροσβέστες.
» Σεμινάριο ειδικής κατάρτισης συµβούλων
ασφαλούς µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). Συµµετείχαν
2 άτοµα στα οποία χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

ακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Στο
πρόγραµµα συµµετέχουν 15 φοιτητές, πτυχιούχοι Τµηµάτων Φυσικής, διπλωµατούχοι της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Θετικών
Επιστηµών του ΕΜΠ, καθώς και πτυχιούχοι του
Τοµέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
• Αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών στο
αντικείμενο της ακτινοπροστασίας
» Αναγνώριση προγράμματος για την παροχή εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία σε ιατρούς, μη
ακτινολόγους, που συμμετέχουν σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες, Β’
Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
(264η Συνεδρίαση ΔΣ ΕΕΑΕ, 18.10.2019).

Εκπαίδευση
και κατάρτιση

Δράσεις της ΕΕΑΕ ως Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Διεθνούς Οργανισµού
Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στην Ευρώπη και
την Κεντρική Ασία
Η ΕΕΑΕ, ως Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο
του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας
(ΙΑΕΑ) στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία για
θέµατα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφάλειας Καταλοίπων διοργάνωσε και φιλοξένησε στην
Αθήνα τις ακόλουθες συναντήσεις:

• Διιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣΙΦ-Α)
Τον Οκτώβριο του 2019, ξεκίνησε ο νέος κύκλος
του Διιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχι-
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• Project coordination meeting, IAEA
RER9140 “Strengthening Protection of
Radiation Workers and Occupational Exposure
Monitoring”, 28-30 Ιανουαρίου 2019, 29 συμμετέχοντες.
• IAEA E-learning development workshop,
8-12 Απριλίου 2019, 11 συμμετέχοντες από
την ΕΕΑΕ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
• Interregional Project Coordination Meeting,
IAEA technical cooperation project INT9184

τος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης «Ακτινοπροστασία και ασφαλής χρήση των πηγών
ακτινοβολίας». Το πρόγραμμα, διάρκειας 22
εβδομάδων, παρακολούθησαν 19 συμμετέχοντες και υλοποιήθηκε από την ΕΕΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος». Στην επίσημη τελετή λήξης παραβρέθηκε η κα Ana C. Raffo-Caiado, Διευθύντρια Τεχνικής Συνεργασίας ΙΑΕΑ για την περιοχή της Ευρώπης.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στην ΕΕΑΕ της Διευθύντριας Τεχνικής Συνεργασίας ΙΑΕΑ
για την περιοχή της Ευρώπης
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“Enhancing Transport Safety Infrastructure in
Mediterranean Region Member States through
Sustainable Collaboration”, 13-17 Μαΐου 2019,
16 συμμετέχοντες.
• Regional EuCAS Experts’ Meeting on the
Importance of Information Exchange with
Neighboring Countries in the Event of a
Nuclear or Radiological Emergency, 4-6 Σεπτεμβρίου 2019, 11 συμμετέχοντες.
• Interregional Training Course on Inspections
for Transport of Radioactive Material, 2-6 Δεκεμβρίου 2019, 14 συμμετέχοντες.
Επίσης, τον Μάρτιο του 2019 ολοκληρώθηκε
ο 6ος κύκλος του διεθνούς προγράμμα-

Συνεργασίες
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Διεθνούς
Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) για
την παροχή τεχνικής βοήθειας σε χώρες µέλη
και διµερών συµφωνιών, η ΕΕΑΕ και συνεργαζόµενα µε αυτή ιδρύµατα φιλοξένησαν 13
επιστήµονες που ήρθαν στην Ελλάδα κάνοντας χρήση εκπαιδευτικών υποτροφιών
(fellowships) ή ως επιστηµονικοί επισκέπτες
(scientific visits).
Επίσης, εκπονήθηκαν µε τη συνεργασία της
ΕΕΑΕ 2 διπλωµατικές εργασίες.

Η έρευνα αποτελεί πολύτιµη συνιστώσα των δραστηριοτήτων μας. Διεξάγεται µε σκοπό την υποστήριξη του λειτουργικού έργου της ΕΕΑΕ και
την ενίσχυση της επιστηµονικής κατάρτισης του
προσωπικού μας. Η ερευνητική δράση μας διεξάγεται µέσω της συµµετοχής μας σε ερευνητικά
προγράµµατα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χρηµατοδοτούµενα από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές προγράµµατα που ήταν υπό εκτέλεση στην ΕΕΑΕ το
2019:
• Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό
επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες
και τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ), ΓΓΕΤ - ΕΣΠΑ,
2017-2019
Tο 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράµµατος
ΑΥΡΑ, το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ υπό
τη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών
και Τεχνολογικών Φορέων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία».
Το πρόγραµµα ΑΥΡΑ στοχεύει (α) στην καθιέρωση
επιστηµονικής µεθόδου για τη συνολική αξιολόγηση του συστήµατος ακτινοπροστασίας και την
αποτίµηση του ρυθµιστικού πλαισίου στην οικονοµία και την κοινωνία και (β) στην ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικών οµάδων-στόχων
αναφορικά µε τις ακτινοβολίες, κυρίως µέσω
πρωτοποριακών δράσεων εκπαίδευσης και
ενηµέρωσης.
Ειδικότερα, το πρόγραµµα ΑΥΡΑ περιλαµβάνει τις
ακόλουθες θεµατικές:
» Διενέργεια εθνικής έρευνας καταγραφής γνώσης,
στάσεων και αντιλήψεων για τις ακτινοβολίες.
» Καθορισµός και αξιολόγηση δεικτών για την προστασία από τις ακτινοβολίες, µε κύριους άξονες τους
εργαζόµενους, το κοινό και το περιβάλλον.
» Εκπαίδευση - ενηµέρωση µε έµφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. εφαρµογές για κινητά
τηλέφωνα και tablets) και στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ακτινοπροστασίας.
» Υλοποίηση ενεργειών προβολής και διάχυσης
των αποτελεσµάτων του έργου.
• Enhancing stakeholder participation in the
governance of radiological risks for improved
radiation protection and informed decisionmaking (ENGAGE), Horizon 2020, 2017-2019
Το πρόγραµµα ENGAGE ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019. Αντικείμενο του

ήταν η ενίσχυση της διαχείρισης των ραδιολογικών
κινδύνων, ενδυναµώνοντας και βελτιώνοντας τη
διεργασία συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων
µερών σε θέµατα πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται µε την ακτινοπροστασία.
Χρηματοδοτήθηκε από το “CONCERT-European
Joint Programme for the Integration of Radiation
Protection Research” στο πλαίσιο του Horizon
2020 και συµµετείχαν 13 οργανισµοί.

Έρευνα
και ανάπτυξη

• COping with uNcertainties For Improved
modelling and DEcision making in Nuclear
emergenCiEs (CONFIDENCE), Horizon 2020,
2017-2019
Το πρόγραµµα CONFIDENCE ξεκίνησε το 2017
και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019. Σκοπός
του ήταν η κατανόηση, µείωση και διαχείριση των
αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε τα µετεωρολογικά και ραδιολογικά δεδοµένα και της διάδοσης
των αβεβαιοτήτων αυτών εντός των συστηµάτων
υποστήριξης λήψης απόφασης (Decision Support
Tools), συµπεριλαµβανοµένης της ατµοσφαιρικής
διασποράς, της εκτίµησης δόσης, της µοντελοποίησης της τροφικής αλυσίδας και της προσοµοίωσης των µέτρων προστασίας. Μέρος της προσπάθειας αυτής ήταν και η µελέτη των κοινωνικών,
ηθικών παραµέτρων και των παραµέτρων επικοινωνίας. Χρηματοδοτήθηκε από το “CONCERTEuropean Joint Programme for the Integration of
Radiation Protection Research” στο πλαίσιο του
Horizon 2020 και συμμετείχαν 32 οργανισµοί.
• Research capabilities for radiation protection dosimeters (DOSEtrace), EMPIR EURAMET, 2018-2021
Το πρόγραµµα DOSEtrace στοχεύει στη βελτιστοποίηση των µετρήσεων των φυσικών µεγεθών
στο πεδίο της ακτινοπροστασίας. Η βελτίωση
αφορά στον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και στις
διαδικασίες µέτρησης και εκτίµησης της δόσης
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η καθιέρωση
και εναρµόνιση των διαδικασιών βαθµονόµησης
στο πεδίο της ακτινοπροστασίας, σε διαφορετικές
ποιότητες ακτινοβολίας, έτσι ώστε η αβεβαιότητα
βαθµονόµησης να µην υπερβαίνει το 5%. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δοσιµετρικά µεγέθη που
χρησιµοποιούνται στην εξωτερική ακτινοβόληση
και στα υποπρότυπα µεγέθη που χρησιµοποιούνται στη δοσιµετρία φακού του οφθαλμού.
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Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 13 ευρωπαϊκοί οργανισµοί. Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 6 πακέτα εργασίας, τα οποία χωρίζονται σε συνολικά 16
υποδράσεις. Η ΕΕΑΕ συµµετέχει στην πλειοψηφία
των πακέτων.
• Validation and Estimation of Radiation skIn
Dose in Interventional Cardiology (VERIDIC),
Horizon 2020, 2018-2020
Το πρόγραµµα VERIDIC επικεντρώνεται στον
υπολογισµό της δόσης ασθενούς σε πρακτικές
επεµβατικής καρδιολογίας. Ο βασικός στόχος του
προγράµµατος είναι η εναρµόνιση των παραµέτρων καταγραφής της µέγιστης δόσης δέρµατος
από εξετάσεις επεµβατικής καρδιολογίας µεταξύ
των λογισµικών διαφορετικών εταιρειών και η
αποτίµηση της ακρίβειας στους υπολογισµούς
των λογισµικών αυτών για τη βελτιστοποίηση της
ακτινοπροστασίας των ασθενών. Στο πρόγραµµα
συµµετέχουν συνολικά 10 ευρωπαϊκοί οργανισµοί
υπό τον συντονισµό του ερευνητικού κέντρου
SCK-CEN. Η ΕΕΑΕ συµµετέχει σε ένα πακέτο εργασίας.
• Personal Online DosImetry Using computational Methods (PODIUM), Horizon 2020,
2018-2020
Το πρόγραµµα PODIUM χρηµατοδοτείται από το
“CONCERT- European Joint Programme for the
Integration of Radiation Protection Research” στο
πλαίσιο του Horizon 2020 και επικεντρώνεται στην
παρακολούθηση της εξατοµικευµένης έκθεσης
επαγγελµατικά εκτιθέµενων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η
βελτίωση της δοσιµετρίας προσωπικού µε µία καινοτόµο προσέγγιση: την ανάπτυξη µιας εύχρηστης
ηλεκτρονικής εφαρµογής δοσιµετρίας βασισµένης
σε κώδικες προσοµοίωσης, η οποία θα µπορεί
να υπολογίζει εξατοµικευµένα τις δόσεις, χωρίς
τη χρήση φυσικών δοσιµέτρων. Στο πρόγραµµα
συµµετέχουν 7 ευρωπαϊκοί οργανισµοί υπό τον
συντονισµό του ερευνητικού κέντρου του Βελγίου
SCK-CEN. Η ΕΕΑΕ συµµετέχει σε 3 πακέτα εργασίας.
• Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS), Interreg-IPA CBC, 2018-2020
Το πρόγραμμα STRASS υλοποιείται στο πλαίσιο
του “Interreg-IPA CBC” για την ενίσχυση της συνεργασίας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της συνοριακής σύνδεσης Ελλάδας
και Βόρειας Μακεδονίας. Ειδικότερα, αφορά την
«πράσινη μεταφορά» και κυρίως την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με ατυχήματα

κατά τη διάρκεια μεταφορών και της ρύπανσης
από επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των
ραδιενεργών. Κύριος στόχος του προγράμματος
είναι η εξοικείωση «μη ειδικών» (π.χ. τελωνειακών υπαλλήλων, συνοριοφυλάκων) με την ανίχνευση και ταυτοποίηση ραδιενεργών πηγών, την
αναγνώριση του ραδιολογικού κινδύνου και την
επικοινωνία των αποτελεσμάτων μέτρησης που
λαμβάνονται προς άλλους εμπλεκόμενους. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 6 φορείς.
• Train the trainees – Train the future trainers
in radiation protection and nuclear technology,
ERASMUS+, 2018-2020
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του
ERASMUS+ και έχει ως στόχο την ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία και την πυρηνική τεχνολογία, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές δυνατότητες, όπως
επίσης διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες,
στα πεδία: ραδιοχημεία και ιατρικές εφαρμογές,
ραδιενέργεια περιβάλλοντος, πυρηνικοί αντιδραστήρες και διαχείριση αποβλήτων. Για κάθε πεδίο αναμένεται να αναπτυχθούν δραστηριότητες
e-learning και video-live learning, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Στο πρόγραμμα
συμμετέχουν 11 ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
• European Joint Programme on Radioactive
Waste Management (EURAD), Euratom Research and Training Programme, 2019 -2023
Στόχος του EURAD που χρηματοδοτείται κυρίως
από την ΕΕ είναι η ανάπτυξη ενός εύρωστου και
βιώσιμου προγράμματος διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που υποστηρίζει
την έγκαιρη εφαρμογή των δραστηριοτήτων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει 13 πακέτα εργασίας που έχουν αντικείμενο την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης & επίδειξης για
την ασφαλή μακροπρόθεσμη διαχείριση όλων των
διαφορετικών τύπων ραδιενεργών αποβλήτων.
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στο πακέτο εργασίας “Waste
management routes in Europe from cradle to
grave” (ROUTES) που εστιάζει στη συνεργασία και
ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τον
τρόπο διαχείρισης αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών, με ή χωρίς πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας
και την έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την
ασφάλεια κατά τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 52 οργανισμοί.
Ο κατάλογος δηµοσιεύσεων παρουσιάζεται στο
παράρτηµα Ι.

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 2019
σηµειώνονται τα ακόλουθα:
Υποβολή εθνικής έκθεσης για την πυρηνική
ασφάλεια
Ενόψει της 8ης Απολογιστικής Συνεδρίασης της
Διεθνούς Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια
που ήταν προγραμματισμένη για την άνοιξη του
2020, η ΕΕΑΕ ετοίμασε τον Αύγουστο του 2019
και υπέβαλε στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής
Ενέργειας εθνική έκθεση που είναι διαθέσιμη
στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, στη διεύθυνση:
http://eeae.gr/attachments/article/6451/CNS_
Greek_report_2019.pdf
Συμμετοχή σε διεθνή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 κύκλων του διεθνούς προγράμματος
μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης
«Ακτινοπροστασία και ασφαλής χρήση των
πηγών ακτινοβολίας»
Στο περιθώριο των εργασιών της 63ης Γενικής
Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και με αφορμή τη συμπλήρωση

100 κύκλων του διεθνούς προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης «Ακτινοπροστασία και
ασφαλής χρήση των πηγών ακτινοβολίας», διοργανώθηκε εορταστική εκδήλωση. H EEAE, ως
Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΠΕΚ) της
ΙΑΕΑ που φιλοξενεί το συγκεκριμένο διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Αθήνα,
συμμετείχε στην εκδήλωση και εκπροσωπήθηκε
στο πάνελ συζήτησης.

Διεθνείς
σχέσεις

Φιλοξενία 19ου συνεδρίου του ευρωπαϊκού
δικτύου European ALARA Network
Το διάστημα 26 έως 29 Νοεμβρίου 2019 φιλοξενήθηκε στην Αθήνα η κοινή συνάντηση της ομάδας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PODIUM (Personal Online DosImetry Using
computational Methods) και του ευρωπαϊκού
δικτύου European ALARA Network, με αντικείμενο καινοτόμα εργαλεία εφαρμογής της αρχής
ALARA (As Low as Reasonably Achievable) στην
ακτινοπροστασία. Η ηλεκτρονική δοσιμέτρηση
του προσωπικού που εργάζεται με ακτινοβολίες,
η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης της έκθεσης σε ακτινοβολία και η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης σε πρακτικές
με χρήση ακτινοβολίας ήταν μερικά από τα ενδιαφέροντα θέματα που συζητήθηκαν.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της Ελλάδας στην εορταστική εκδήλωση της ΙΑΕΑ
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Δράσεις
ενηµέρωσης
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Η ενηµέρωση του κοινού και της Πολιτείας για
θέµατα αρµοδιότητας της ΕΕΑΕ είναι θεσµική µας
υποχρέωση. Το 2019:
• εκδόθηκαν 2 δελτία τύπου,
• δόθηκαν στοιχεία σε 12 ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατέθεσαν βουλευτές.
Στην πλειονότητά τους οι ερωτήσεις αφορούσαν
θέµατα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον συγκεκριµένων σταθµών κεραιών,
• κυκλοφόρησαν 2 τεύχη του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter),
• οργανώθηκαν επισκέψεις σχολείων, κατά τη
διάρκεια των οποίων οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για καθηµερινές εφαρµογές
των ακτινοβολιών και να περιηγηθούν στα εργαστήρια της ΕΕΑΕ,
• πραγµατοποιήθηκε οµιλία µε τίτλο «Πόσο καλά
γνωρίζεις τις ακτινοβολίες;» στο Φεστιβάλ Επιστήµης και Τεχνολογίας που διοργανώθηκε το
διάστηµα 3 έως 7 Απριλίου 2019,
• συμμετείχαμε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (7-15 Σεπτεμβρίου 2019), παρουσιάζοντας δράσεις ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες,
• συμμετείχαμε με παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις
ενηµέρωσης ή κατάρτισης άλλων φορέων. Ειδικότερα, παρουσιάσεις της ΕΕΑΕ έγιναν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

» ημερίδα της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) που έγινε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2019. Η παρουσίαση της ΕΕΑΕ είχε τίτλο
«Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ): η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα»,
» ετήσια συνάντηση Global System for Mobile

Communications Association (GSMA) EMF
Forum, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου 2019. Η παρουσίαση της ΕΕΑΕ είχε τίτλο
“Perceptions, attitudes and knowledge of the
public opinion in Greece about radio signals:
national survey results”,
» ημερίδα με τίτλο «Συμβολή των Ερευνητικών
Κέντρων στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Αθήνα στις 29
Νοεμβρίου 2019. Η παρουσίαση της ΕΕΑΕ είχε
τίτλο «Συστηματική προσέγγιση στην ανάπτυξη
σχεδίων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης».
Ενημέρωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας
Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019)
πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος ενημερωτικών
παρουσιάσεων για το νέο κανονιστικό πλαίσιο
ακτινοπροστασίας. Ειδικότερα, έγιναν εκ μέρους
της ΕΕΑΕ παρουσιάσεις:
• σε ημερίδα στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, που πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του
Νοσοκομείου στις 18 Απριλίου 2019,
• σε εκπαιδευτική συνάντηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ακτινοφυσικής (ΜΑΦ)
του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 2019,

• σε εκδήλωση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Νοσοκομείου στις 11 Οκτωβρίου 2019,
• σε συνεδρία της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) στο
πλαίσιο του 24ου Διαπανεπιστημακού Συνεδρίου Ακτινολογίας,
που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 16 Νοεμβρίου 2019.
Επιπλέον, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΑΕ να προσαρμοστεί στις αλλαγές που
επέφερε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας. Οι
αλλαγές αφορούσαν τη δομή και το περιεχόμενο, ώστε να περιγράφονται με τρόπο απλό και κατανοητό οι νέες διαδικασίες και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση και την έγκριση
πρακτικών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο.
Ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής
Στις 16 Οκτωβρίου 2019 ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ συμμετείχε στην
ακρόαση εξωκοινοβουλετικών προσώπων κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
για το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
Η ενημέρωση εκ μέρους της ΕΕΑΕ αφορούσε τις διατάξεις του
νομοσχεδίου σχετικά με το σύστημα ελέγχων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ).
Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης «Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή
μου!»
Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης με
σύνθημα «Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον
ασθενή μου!» που ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου 2019 (Παγκόσμια
Ημέρα Ακτινολογίας) και υποστηρίχθηκε από 19 χώρες. Σκοπός
της πανευρωπαϊκής δράσης ενημέρωσης, η πρωτοβουλία της
οποίας ανήκει στο δίκτυο Ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών ραδιολογικής προστασίας HERCA (Heads of the European Radiological
Protection Competent Authorities), ήταν η ευαισθητοποίηση των
κλινικών ιατρών αναφορικά με την αιτιολογημένη χρήση ιατρικών εξετάσεων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή αυτή εκστρατεία με τη
δημοσιοποίηση του ενημερωτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα, έχοντας συμβάλλει και στο στάδιο ανάπτυξής του.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η ΕΕΑΕ διατηρεί επίσηµους λογαριασµούς στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram και YouTube. Η ανάρτηση περιεχοµένου στα µέσα αυτά διευκολύνει τη διάχυση της
πληροφορίας στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερόµενο.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Το 2019 αναρτήθηκαν από την ΕΕΑΕ στην πλατφόρµα «Διαύγεια» 6.830 πράξεις που αφορούσαν δαπάνες, λοιπές ατοµικές
διοικητικές πράξεις, έγκριση µετακινήσεων, κλπ.
Ανοιχτά δεδοµένα
Η ΕΕΑΕ, εφαρµόζοντας τον ν. 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση
και την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, κατέγραψε το σύνολο των εγγράφων
και δεδοµένων που κατέχει και στη συνέχεια εξέδωσε σχετική
απόφαση. Στον διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr υπάρχει σύνδεσµος προς τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ όπου τηρούνται τα σχετικά δεδοµένα.

Επισκέπτες

68.956

Προβολές σελίδας

855.299

Εγγεγραμμένοι χρήστες
ηλεκτρονικών υπηρεσιών

1.509
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Σύµφωνα µε τον ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ απολαµβάνει
πλήρους διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας
στην άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων της. 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 Κονδυλίων Έρευνας, ΕΛΚΕ).
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 πολύ µικρό µέρος
των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΑΕ.
Οι λειτουργικές δαπάνες (µετακινήσεις, προµήθειες
εξοπλισµού, αναλώσιµα, κ.ά.), καθώς και σηµαντικό τµήµα των αµοιβών προσωπικού (συµβασιούχοι
ορισμένου χρόνου), καλύπτονται από τον ΕΛΚΕ της
ΕΕΑΕ, δηλαδή από ίδιους πόρους.
Όσον αφορά το έτος 2019:
• η αναλογία συνεισφοράς των δύο πηγών χρηµατοδότησης στα έσοδα διαµορφώθηκε σε 38% από τον
κρατικό προϋπολογισµό και 62% από τον ΕΛΚΕ,
• οι µεταβιβαστικές πληρωµές ανήλθαν στο 58% της
συνολικής χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό,

• επιτεύχθηκε για µια ακόµη χρονιά ο σχηµατισµός
πλεονάσµατος κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΛΚΕ. Τα τιµολογηθέντα έσοδα του ΕΛΚΕ
ανήλθαν σε 5.131.804,10 ευρώ (εκτός των τόκων),
παρουσιάζοντας αύξηση 18,3% σε σύγκριση µε το
2018.
• τα έξοδα χρήσης του ΕΛΚΕ ανήλθαν στο ποσό των
2.669.660,91 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8%
σε σύγκριση µε το 2018.
Στο άρθρο 45 του ν. 4310/2014 αναφέρεται 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.
Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται:
• αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισµού-απολογισµού του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
για το έτος 2019, µαζί µε τον αντίστοιχο ισολογισµό
και την κατάσταση αποτελεσµάτων,
• αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισµού-απολογισµού
του Τακτικού Προϋπολογισµού για το έτος 2019 και
• ο προϋπολογισµός του έτους 2020 και για τις δύο
πηγές χρηµατοδότησης.

Οικονοµικός
απολογισµός
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Ισολογισµός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ

Διαχειριστική Χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) σε ευρώ
2019

2018

12,99
12,99

12,01
12,01

15.500,00
15.500,00
15.512,99

17.500,00
17.500,00
17.512,01

4.483.838,76
159.257,54
3.466.354,00
24.591.758,29
32.701.208,59
32.716.721,58

4.192.443,06
151.206,38
2.616.592,03
22.857.603,75
29.817.845,22
29.835.357,23

Σύνολο καθαρής θέσης

28.636.394,39
2.804.267,08
31.440.661,47

26.572.013,80
2.064.380,59
28.636.394,39

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Προβλέψεις δαπανών και έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

440.247,75
0,00
52.598,99
0,00
483.151,52
300.061,85
1.276.060,11
32.716.721,58

292.725,68
0,00
33.905,46
0,00
489.650,99
382.680,71
1.198.962,84
29.835.357,23

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Λοιπός εξοπλισµός και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα και δουλευµένα έσοδα περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Αδιάθετα αποθεµατικά
Εκ µεταφοράς
Πλεόνασµα τρέχουσας χρήσης

Ο Προϊστάµενος της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Δηµήτριος Μπούρας
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Αγία Παρασκευή,
12.06.2020

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
Χρήστος Χουσιάδας

Κατάσταση αποτελεσµάτων κατ’ είδος του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική Χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) σε ευρώ
2019

2018

5.131.804,10

4.338.615,61

0,00

0,00

5.131.804,10

4.338.615,61

-1.005.399,22

-912.787,41

-102.699,24

-110.117,65

Λοιπά έξοδα και ζηµίες

-1.558.190,80

-1.375.301,83

Λοιπά έσοδα και κέρδη

328.055,23

93.064,28

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

14.068,66

43.531,81

2.807.638,73

2.077.004,81

-3.371,65

-12.624,22

2.804.267,08

2.064.380,59

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων στοιχείων

Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

Ο Προϊστάµενος της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Δηµήτριος Μπούρας

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
Χρήστος Χουσιάδας

Αγία Παρασκευή,
12.06.2020

Πιστώσεις τακτικού προϋπολογισµού για την ΕΕΑΕ ετών 2019 και 2020 (σε ευρώ)

Αµοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων
Πληρωµές µεταβιβαστικές
Προµήθειες αγαθών, κεφαλαιακού

Προϋπολογισµός
2019

Απολογισµός
31.12.2019

Προϋπολογισµός
2020

906.000,00

938.631,69

900.000,00

1.994.000,00

1.972.211,78

0,00

580.000,00

462.822,89*

580.000,00

3.480.000,00

3.373.666,36

1.480.000,00

εξοπλισµού και υπηρεσιών
(συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων)
Σύνολο

* το ποσό των 450.000 ευρώ μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό (τακτική επιχορήγηση) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
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Οικονοµικά αποτελέσµατα 2019 και προϋπολογισµός 2020 του ΕΛΚΕ
της ΕΕΑΕ (σε ευρώ) για βασικές κατηγορίες εσόδων – εξόδων

Προϋπολογισµός
2019

Απολογισµός
31.12.2019

Προϋπολογισµός
2020

3.842.500,00

5.131.804,10

4.520.500,00

50.000,00

14.068,66

50.000,00

3.892.500,00

5.145.872,76

4.570.500,00

488.752,00

328.055,23

705.454,00

4.381.252,00

5.473.927,99

5.275.954,00

1.318.975,00

1.005.399,22

1.287.122,00

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

182.900,00

122.551,44

151.300,00

Έξοδα µετακινήσεων

325.010,00

193.072,65

216.700,00

Αγορά πάγιου εξοπλισµού

690.600,00

102.699,24

655.800,00

Έξοδα εκθέσεων & επιδείξεων - Συνέδρια

37.600,00

71.130,41

78.500,00

Δωρεές - επιχορηγήσεις

0,00

5.260,00

0,00

Υλικά άµεσης ανάλωσης

40.700,00

33.108,92

111.900,00

520.500,00

639.833,72

520.400,00

129.800,00

130.699,25

147.000,00

8.000,00

6.266,88

14.500,00

Επισκευές - συντηρήσεις

188.700,00

175.248,97

565.200,00

Έξοδα κίνησης

40.300,00

10.108,41

20.000,00

Λειτουργικά έξοδα και άλλες δαπάνες

105.126,00

174.281,80

310.202,00

3.588.211,00

2.669.660,91

4.078.624,00

Έσοδα Χρήσης
Παροχή υπηρεσιών - ανταποδ. τέλη
Λοιπά έσοδα (τόκοι, έσοδα από προβλέψεις)

Επιχορηγήσεις Προγραµµάτων
ΙΑΕΑ (ΠΕΕΚ), ΕΕ, λοιπές
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα Χρήσης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(αγορές δοσιµέτρων, κλπ.)
Αναθέσεις µέσω διαγωνισµών (µετρήσεις
κεραιών, κλπ.)
Τηλεπικοινωνιακά τέλη
Ασφάλιστρα

Σύνολο Εξόδων
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H χρονιά µε
φωτογραφίες

Το χιονισμένο φυσικό περιβάλλον της ΕΕΑΕ, Αγία Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2019.

Οι συμμετέχοντες σε συνάντηση που φιλοξενήσαμε στην ΕΕΑΕ για το πρόγραμμα ΙΑΕΑ “Strengthening
Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring”, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019.

55

Μεταφορά αναλωθέντος
πυρηνικού καυσίμου,
Πειραιάς, Φεβρουάριος 2019.

Καφέ της Επιστήµης
µε θέµα «Πόσο καλά
γνωρίζεις τις ακτινοβολίες;»
στο Φεστιβάλ Επιστήµης
και Τεχνολογίας, Αθήνα,
5 Απριλίου 2019.
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Οι συμμετέχοντες
του 6ου κύκλου της διεθνούς
µεταπτυχιακής σειράς
µαθηµάτων «Ακτινοπροστασία
και ασφαλής χρήση
των πηγών ακτινοβολίας»,
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019.

Κοινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου ρυθμιστικών αρχών
για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών
(EACA) και του Μεσογειακού Δικτύου
για τις μεταφορές ραδιενεργών
υλικών (MedNet), Αθήνα, 16 Μαΐου 2019.
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Συνάντηση ομάδας εργασίας του δικτύου
EUCAS, Αθήνα, 4-6 Σεπτεμβρίου 2019.

Επίσκεψη Υφυπουργού
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων,
κ. Χ. Δήμα, και Γενικού
Γραμματέα ‘Ερευνας και
Τεχνολογίας, κ. Α. Κυριαζή,
στο περίπτερο της ΕΕΑΕ
στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης,
7 Σεπτεμβρίου 2019.
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Η ελληνική αντιπροσωπεία
στην έναρξη των εργασιών
της 63ης Γενικής Συνέλευσης
του Διεθνούς Οργανισμού
Ατομικής Ενέργειας
στη Βιέννη,
16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ημερίδα ενημέρωσης για το νέο κανονιστικό πλαίσιο
ακτινοπροστασίας, Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2019.
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19th ALARA workshop on
Innovative tools, Αθήνα,
26-29 Νοεμβρίου 2019.

Παρουσίαση ΕΕΑΕ
στην ημερίδα «Συμβολή
των Ερευνητικών Κέντρων
στην αντιμετώπιση
των φυσικών καταστροφών»,
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019.
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