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Πρόλογος
Το έτος 2020 ξεκίνησε δυναμικά με την κατάρτιση του νέου σχεδίου στρατηγικών στόχων της διετίας 20202021, όπως προβλέπεται στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που τηρούμε στην ΕΕΑΕ. Ως προτεραιότητες τίθενται στρατηγικοί στόχοι που αφορούν την ολοκλήρωση της αλλαγής που επέφεραν οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, με έμφαση στην αναβάθμιση της κοινωνικής διάστασης του ρόλου της ΕΕΑΕ και την
περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής και διαχειριστικής επάρκειας της λειτουργίας μας.
Η κατάσταση πανδημίας που στο μεταξύ ενέσκηψε δεν προκάλεσε ουσιαστικές αλλαγές στον ετήσιο προγραμματισμό. Δεδομένων όμως των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε κυρίως σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης, στον
τομέα των επιθεωρήσεων, τον τομέα των εκπαιδευτικών δράσεων και τον τομέα της παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα, με βασικό μέλημα την προστασία του προσωπικού και των συνεργατών μας και την απρόσκοπτη
άσκηση του έργου μας, δόθηκε έμφαση:
•	στην ένταξη ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή εργασία μας και στην περαιτέρω επέκταση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την ΕΕΑΕ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων,
•	στην πιλοτική ενσωμάτωση διαδικασιών εξ αποστάσεως άσκησης μέρους του ρυθμιστικού ελέγχου, όπως
είναι οι ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις οργανισμών,
•	στην έγκαιρη ενημέρωση για εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας ή συνεργασίας με την ΕΕΑΕ και
•	στη συνδρομή μας, όπου ήταν δυνατόν, για την επίλυση προβλημάτων που δημιούργησαν οι συνθήκες
πανδημίας, ιδίως στη διευκόλυνση του έργου των δομών υγείας.
Τα απολογιστικά στοιχεία για όλες τις δράσεις στο πεδίο των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2020 περιλαμβάνονται συνοπτικά στην παρούσα έκδοση. Πιστεύουμε πως τεκμηριώνουν την
αποτελεσματικότητα και ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκαμε τόσο στις προγραμματισμένες όσο και τις
έκτακτες υποχρεώσεις αυτής της δύσκολης χρονιάς.
Αποτιμώντας συνολικά τη χρονιά που πέρασε, πιστεύουμε ότι το 2020 και οι ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες
όλοι μας κληθήκαμε να προσαρμοστούμε επιβεβαίωσαν τις ικανότητες ευελιξίας που διαθέτουμε ως ρυθμιστική αρχή και την προσήλωσή μας στην εκπλήρωση των ρυθμιστικών μας καθηκόντων. H αποστολή της
ΕΕΑΕ για την ασφάλεια της χρήσης των ακτινοβολιών και την προστασία των ανθρώπων έναντι των κινδύνων από την εφαρμογή των ακτινοβολιών ήταν αναγκαίο να εκπληρωθεί ανεξάρτητα από τις εξωτερικές
συνθήκες. Κι αυτό έγινε εφικτό χάρη σε έναν επιχειρησιακό μετασχηματισμό, του οποίου τα θετικά στοιχεία
αποτελούν και κληρονομιά για το μέλλον.

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 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία λήξης της θητείας του, ήταν η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ρήστος Χουσιάδας
Χ
Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος»

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ικόλαος Καλλίθρακας - Κόντος
Ν
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
Από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 η νέα 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
Γεώργιος Χρυσανθόπουλος
Δικηγόρος
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

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ το έτος 2020 συνεδρίαζε εξ αποστάσεως λόγω των μέτρων κατά της
πανδημίας, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:presence.gov.gr. Οι αποφάσεις του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΑΕ δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό της τόπο.
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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&&
Τμήμα Δοσιμετρίας
Βαθμονομήσεων
Βαθμονομήσεων

Τμήμα Μη
Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών

Μονάδα Οικονομικής
και Διοικητικής
Υποστήριξης του
ΕΛΚΕ

Αυτοτελές Τμήμα
Οικονομικού
και Ανθρώπινου
Δυναμικού

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.

Ηλικιακή
κατανομή
προσωπικού

8

20

25-35

47-57

4

42

άνω των 58

36-46

36
Κατηγοριοποίηση
ανά φύλο

Άνδρες

38
Γυναίκες
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48

12

Επιστημονικό
και τεχνικό
προσωπικό

Ειδικοί
Λειτουργικοί
Επιστήμονες

Κατηγορίες
προσωπικού

14
Διοικητικό
προσωπικό

Σχέση
εργασίας

22

37

Μόνιμο
προσωπικό

Σύμβαση
ορισμένου
χρόνου

3

12

Σύμβαση
αορίστου
χρόνου

Επίπεδο
εκπαίδευσης

Σύμβαση
έργου

13

20

1

Πανεπιστημιακή

Υποχρεωτική

& Τεχνολογική
εκπαίδευση

Διδακτορικό
δίπλωμα

εκπαίδευση

31

9

Μεταπτυχιακό
δίπλωμα

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
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Οικονοµικοί πόροι
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 2020 διαμορφώθηκε σε 18%
και 82% αντίστοιχα.
Το έτος 2020 η κρατική χρηματοδότηση κάλυψε αποκλειστικά τα έξοδα μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού.
Οι λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, αναλώσιμα, κ.ά.), καθώς και
σημαντικό τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) καλύπτονται από
τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, δηλαδή από ίδιους πόρους.
Το 2020 επιτεύχθηκε για μια ακόμη χρονιά ο σχηματισμός πλεονάσματος κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Το 2020, τα τιμολογημένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στο ποσό των 4.214.720,19 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού
17,8% σε σύγκριση µε το 2019. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του 2019 ήταν
εκτάκτως αυξημένα, καθότι σε αυτά περιλαμβάνονταν τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά του άρθρου 34 , παρ. 2.α και 2.β του ν. 4635/2019.
Αντίστοιχα, το 2020, τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 2.412.653,55 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ποσοστού 9,6% σε σύγκριση µε το 2019.
Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμού-απολογισμού και για τις
δύο πηγές χρηματοδότησης.
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Στρατηγικοί στόχοι
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.

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.

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 (riskinformed 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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Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
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.
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) και την περαιτέρω ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας
(safety culture).

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.

Επίσης, η ΕΕΑΕ διαθέτει:
	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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Πληροφοριακά συστήµατα
Η ΕΕΑΕ διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές υποδομές πληροφοριακών συστημάτων. Το 2020 οι
κύριες εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης αφορούσαν:
	
την αναβάθμιση του λογισμικού υλοποίησης απομακρυσμένης δικτυακής πρόσβασης της
ΕΕΑΕ,
	τον ανασχεδιασμό επιμέρους βάσεων δεδομένων που τηρεί η ΕΕΑΕ και την ανάθεση μέρους
εργασιών αναβάθμισης σε εξωτερικούς συνεργάτες,
	την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου, των κεντρικών συστημάτων υποδομής εξυπηρετητών (servers) και δικτύου της ΕΕΑΕ,
	εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης κεντρικής κονσόλας ενιαίας διαχείρισης ασύρματου
δικτύου εντός ΕΕΑΕ,
	την έναρξη εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων των συστημάτων ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών που λειτουργούν σε πύλες εισόδου (τελωνεία) της
χώρας.
Η εθνική βάση δεδομένων, 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,
	δεδομένα για τους οργανισμούς 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.
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Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζεται από την ΕΕΑΕ με προσοχή. Με σκοπό την ενημέρωση όλου του προσωπικού της ΕΕΑΕ, πραγματοποιήθηκε στις 3
Φεβρουαρίου 2020 συνάντηση παρουσίασης των ενεργειών συμμόρφωσης με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συζήτησης επιμέρους πτυχών.
Επίσης, εντός του έτους 2020, ξεκίνησε η διαδικασία συμμόρφωσης της ΕΕΑΕ με την ειδική
νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

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 2020 οι δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας επικεντρώθηκαν

Συνάντηση παρουσίασης του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

στην αντιμετώπιση της πανδημίας και τα σχετικά μέτρα προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον.
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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
(2020)
Αριθμός
οργανισμών

Κατηγορίες-είδη πρακτικών
Ακτινοθεραπεία

47

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

1260

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

377
6

Οδοντιατρικές εφαρμογές (που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων)

8401

Πυρηνική ιατρική

160

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε βιοµηχανικές εφαρµογές

370

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για σκοπούς αποστείρωσης

14

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για ερευνητικούς σκοπούς

205

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 2020 λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα 354 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 επικαιροποιείται. 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

Συνάντηση ενημέρωσης για τον κανονιστικό έλεγχο
πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά

πλαισίου ακτινοπροστασίας και το 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησής τους.
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	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
βιομηχανικές δραστηριότητες 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.
	οικοδοµικά υλικά, όπως αυτά 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.

β. Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων
Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, κριτήρια και μηχανισμούς για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής
φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και
αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας.
Εντός του 2020 αναγνωρίστηκαν:
	71 εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α,
	19 εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β, και
	96 εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής.
Η αναγνώριση εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών γίνεται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες
συγκροτήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ (262η συνεδρίαση, 12.07.2019) και ήδη έχουν
ανταποκριθεί σε έναν μεγάλο όγκο αιτημάτων αναγνώρισης. Περισσότερες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.
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Επίσης:
	ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της ατομικής παρακολούθησης, εκτός από το εργαστήριο δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, μία ιδιωτική υπηρεσία δοσιμετρίας με πεδίο εφαρμογής την
εξωτερική έκθεση εκτιθέμενων εργαζομένων με χρήση δοσιμέτρων σώματος και/ή καρπού
τεχνολογίας φωταύγειας οπτικής διέγερσης (OSL),
	εξουσιοδοτήθηκε το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ως φορέας που διαθέτει την ικανότητα να διενεργεί ραδιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων με την τεχνική της γ-φασματοσκοπίας,
	αναγνωρίστηκε ένα πρόγραμμα σπουδών για την παροχή εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία
σε ιατρούς, μη ακτινολόγους που συμμετέχουν σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες (φορέας: Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ).

γ. 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 στο περιβάλλον χιλιάδων κεραιών
σε όλη τη χώρα είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

δ. 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 13.000 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, των τηλεπικοινωνιών κ.ά.,
	φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
	φορείς εκπαίδευσης και έρευνας,
	φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας και τα σχέδια πολιτικής προστασίας,
	πρεσβείες και μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς.

20 I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αποστολή της ΕΕΑΕ έχει κοινωνικό προσανατολισμό, με ιδιαίτερη σημασία για τον γενικό πληθυσμό, τους εργαζομένους και το περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως το 2020 υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήµατα ενηµέρωσης προς την ΕΕΑΕ – τα 90 από αυτά υποβλήθηκαν
µέσω της ειδικής φόρµας του διαδικτυακού τόπου 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
2020 καταγράφηκαν 6 τέτοιες περιπτώσεις.

Έκδοση νοµοθεσίας, κανονισµών
και κατευθυντήριων οδηγιών
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 2020 εκδόθηκαν:
	η Υπουργική Απόφαση 97529/2020 (ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020), «‘Εθνικό Πρόγραμμα’ για τη
διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων- Σχέδιο δεύτερο»,
	η Υπουργική Απόφαση 84631/2020 (ΦΕΚ 3389/Β/13.08.2020), «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π/112/305/2012 απόφασης (Β΄ 2877) ‘Βασικές απαιτήσεις – αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων’ όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αρ. 91175/2017 απόφαση (Β΄ 1991) για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 219/25.7.2014)»,
	η Υπουργική Απόφαση 43374/2020 (ΦΕΚ 1881/Β/18.05.2020), «Εθνικό σχέδιο δράσης για
την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο»,
	η Απόφαση ΕΕΑΕ Π/112/4384/2020 (ΦΕΚ 249/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2020), «Τροποποίηση της
Π/112/4364/2018 (ΥΟΔΔ 194/05.04.2018) απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής
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Ενέργειας ‘Σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)’»,
	η Απόφαση ΕΕΑΕ 4/266/2020 (ΦΕΚ 214/Β/03.02.2020), «Καθορισμός περιστατικών που
συνεπάγονται ή ενδεχομένως συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια έκθεση κατά
τις ιατρικές εκθέσεις και ο οργανισμός οφείλει να αναφέρει άμεσα στην Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)».

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 2020 εκδόθηκαν 5 κατευθυντήριες οδηγίες, όπως φαίνεται στον κατάλογο που ακολουθεί.
	KA-EEAE-KO-012020-01: Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιγραφή των κόλων (packages)
μεταφοράς ραδιενεργών υλικών και την τεκμηρίωση της απόδειξης συμμόρφωσης του σχεδιασμού τους.
	KA-EEAE-KO-032020-01: Κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ασφάλειας έναντι έκνομων
ενεργειών για ανοιχτές και κλειστές ραδιενεργές πηγές.
	ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-072020-01: Κατευθυντήριες οδηγίες για έκθεση εργαζομένων στο ραδόνιο.
	ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-072020-02: Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση εργαζομένων έκτακτης
ανάγκης.
	ΚΑ-ΕΕΑΕ-ΚΟ-092020-01: Κατευθυντήριες οδηγίες για έκθεση ιπτάμενων πληρωμάτων στην
κοσμική ακτινοβολία.
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Αδειοδότηση και επιθεωρήσεις εφαρµογών
ιοντιζουσών ακτινοβολιών
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 καταχώριση ή αδειοδότηση 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 2020 πραγματοποιήθηκαν 2.031 αξιολογήσεις αιτήσεων και δικαιολογητικών, στο
πλαίσιο έγκρισης πρακτικών. Ο µέσος χρόνος διεκπεραίωσης ήταν 15 ηµέρες. Ο πίνακας 2
παρουσιάζει τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το 2020 ανά κατηγορία πρακτικής.
Πίνακας 2. Αριθµός αξιολογήσεων αιτήσεων και δικαιολογητικών που υπέβαλαν
οι οργανισµοί για την έγκριση (µέσω αδειοδότησης ή καταχώρισης) των πρακτικών
που εφαρµόζουν (2020)
Κατηγορίες πρακτικών

Αδειοδότηση

Ακτινοθεραπεία

Καταχώριση

24

-

304

530

Εισαγωγή ραδιενεργών πηγών

42

-

Κτηνιατρικές εφαρμογές

-

29

Μεταφορά ραδιενεργών υλικών

10

-

9

428

147

95

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε
βιοµηχανικές εφαρµογές

51

133

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για
ερευνητικούς σκοπούς

26

67

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

Οδοντιατρικές εφαρμογές
Πυρηνική ιατρική

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για σκοπούς αποστείρωσης

3

-

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

133

-

Σύνολο

749

1282

Επιπλέον, εκδόθηκαν:
 έγγραφα για την εξαγωγή ραδιενεργών πηγών σε 25 περιπτώσεις,
 αριθμοί γνωστοποιήσεων σε 12 περιπτώσεις.
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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 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 2020
ανήλθε σε 131, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με άλλα έτη λόγω των περιορισμών που
σχετίζονται με την πανδημία. Στις 25 περιπτώσεις η επιθεώρηση διενεργήθηκε εξ αποστάσεως, με εφαρμογή πιλοτικής μεθολογίας.
Πίνακας 3. Αριθµός επιθεωρήσεων σε οργανισµούς (2020)
Πρακτικές
Ακτινοθεραπεία

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Σύνολο

9

9

18

12

38

50

Κτηνιατρικές εφαρμογές

-

5

5

Οδοντιατρικές εφαρμογές

-

2

2

Πυρηνική ιατρική

2

2

4

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας
σε βιοµηχανικές εφαρµογές

-

43

43

Ειδικές εγκαταστάσεις και πρακτικές

1

-

1

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

2

6

8

26

105

131

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

Σύνολο

Ο αριθµός των «έκτακτων» επιθεωρήσεων που έγιναν το 2020 ήταν 5. Οι επιθεωρήσεις
γίνονται είτε «προειδοποιημένα» (ο οργανισμός ενημερώνεται για την επικείμενη επιθεώρηση)
είτε «απροειδοποίητα». Το 2020 δεν ήταν εφικτό να γίνουν «απροειδοποίητες» επιθεωρήσεις σε
οργανισμούς, λόγω των συνθηκών της πανδημίας.
Το γενικό συμπέρασμα από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020 είναι ότι οι
οργανισμοί διασφαλίζουν ικανοποιητικά την ακτινοπροστασία και ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων δόσης ακτινοβολίας, ούτε
πρακτικές ή δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους από πλευράς ακτινοπροστασίας. Οι
αποκλίσεις ήσσονος σημασίας από πλευράς ακτινοπροστασίας που καταγράφηκαν κοινοποιήθηκαν στους οργανισμούς. Αναλυτική έκθεση με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων για το έτος
2020 είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της EEAE.
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Άλλες δραστηριότητες
	Εκδόθηκε εσωτερική οδηγία εργασίας αναφορικά με τη διενέργεια εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων που ενσωματώθηκε στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΕΕΑΕ. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις δύναται να πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και σε περιπτώσεις απομακρυσμένων
οργανισμών ή σε περιπτώσεις που η πρόσβαση των επιθεωρητών δεν είναι εφικτή.
	Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) με αντικείμενο «Quality Audit of Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT)
and Volumetric Arc Therapy (VMAT) dose delivery» στα κέντρα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των πρακτικών IMRT που εφαρμόζουν τα κέντρα, μέσω endto-end διαδικασιών και μετρήσεων σε ανθρωπόμορφο ομοίωμα. Συνολικά αξιολογήθηκαν 7
κέντρα ακτινοθεραπείας.
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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 2020 υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 2260 πλήρεις ηλεκτρονικοί φάκελοι (αιτήσεις), με ισάριθμες
μελέτες ραδιοεκπομπών.
Μετά από εξέταση αυτών και παλαιοτέρων μελετών ραδιοεκπομπών για τις οποίες είχαν ζητηθεί
συμπληρωματικά στοιχεία, εκδόθηκαν 2835 γνωµατεύσεις, ενώ για 346 μελέτες ζητήθηκαν
συμπληρωματικά στοιχεία.

β. Έλεγχος µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Το 2020 διαβιβάστηκαν στην ΕΕΑΕ από τις Γενικές Γραμματείες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 112 φάκελοι περιβαλλοντικών μελετών. Η ΕΕΑΕ παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της συνολικά
για 89 µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανόμενων και εκκρεμοτήτων από
τα προηγούμενα έτη, ενώ για 27 μελέτες διαπιστώθηκε ότι χρήζουν διορθώσεων/ συμπληρώσεων.

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 2020 πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της ΕΕΑΕ ή αναδόχους των σχετικών διαγωνισμών, έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων στο περιβάλλον 1.915 σταθµών κεραιών σε όλη την χώρα.
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Συνοπτικά:
	Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων αφορούσε μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών βάσης
κινητής τηλεφωνίας (82,50%). Το υπόλοιπο πο-

1901

αυτεπάγγελτοι
έλεγχοι

2835
γνωµατεύσεις

σοστό μοιράζεται σε μετρήσεις στο περιβάλλον
σταθμών κεραιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
(4,60%) και σε μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σταθερής τηλεφωνίας και άλλων κεραιοδιατάξεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (12,90%).
	Το ποσοστό των αυτεπάγγελτων ελέγχων ξεπερνά το 99% του συνόλου των ελέγχων που
έγιναν στο περιβάλλον σταθμών κεραιών (1901 εκ των 1915). Κατόπιν σχετικού αιτήματος
φυσικών ή νομικών προσώπων για διεξαγωγή μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε
14 περιπτώσεις.
	Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων (35%) αφορούσαν σταθμούς κεραιών που βρίσκονται
εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια Αττικής.
	Πραγματοποιήθηκαν επί τόπου μετρήσεις στο περιβάλλον 85 σταθμών κεραιών ραδιοφωνίας
και 3 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 (5) 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.
Εκεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πλέον των 18.500 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν
από 01.07.2008 έως 31.12.2020 στο περιβάλλον πλέον των 10.500 σταθμών 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.
Από τον Οκτώβριο του 2020 όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται πλέον και
στη νέα εφαρμογή ‘e-κεραίες’ για κινητά τηλέφωνα και συσκευές (διαθέσιμη σε iOS και Android).
Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής ‘e-κεραίες’ παρουσιάζεται στην ενότητα Δράσεις Ενημέρωσης.
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Τόσο ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΑΕ όσο και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές υποστηρίζουν τη διασύνδεση προς την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών της ΕΕΤΤ
keraies.eett.gr, ώστε ο χρήστης να μπορεί να μεταπηδήσει στον αντίστοιχο διαδικτυακό χώρο
της ΕΕΤΤ και να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες αδειοδότησης του σταθμού κεραιών ενδιαφέροντος του. Το αντίστροφο πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχης διασύνδεσης από την ιστοσελίδα
keraies.eett.gr προς την ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ.

ε. Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού
Το 2020 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 11 περιπτώσεις, εκ των
οποίων οι 3 βρίσκονται στο όριο της αβεβαιότητας.
Οι 9 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».
Εντός αστικού ιστού διαπιστώθηκε υπέρβαση σε μία περίπτωση κεραιοδιατάξεων αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε μία περίπτωση κεραιοδιατάξεων ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι υπερβάσεις ήταν εξαιρετικά εντοπισμένες χωρικά, σε χώρους στο άμεσο περιβάλλον των εν λόγω κεραιοδιατάξεων (σε επιφάνειες
εμβαδού λίγων τετραγωνικών μέτρων σε ταράτσες κτιρίων), στους οποίους δεν είχε απαγορευτεί η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού.
Για 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.
Στην μοναδική περίπτωση των κεραιοδιατάξεων αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας εντός αστικού ιστού, όπου παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, αυτές
αποξηλώθηκαν από τον κάτοχό τους. Για την περίπτωση του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και ο κάτοχός τους για τις κατάλληλες ενέργειες.

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.
Το ΕΠΗΠ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Τα-
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χυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέας λειτουργίας είναι η ΕΕΑΕ. Το
2020 ολοκληρώθηκε η διάθεση κινητών σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
του ΕΠΗΠ σε 4 Δήμους.
Ο απολογισμός λειτουργίας του ΕΠΗΠ για το έτος 2020 είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Στον απολογισμό παρουσιάζονται τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων των σταθμών ανά Περιφέρεια της χώρας για το
έτος 2020 και πραγματοποιείται και σύγκριση αυτών με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των ετών
2017-2020.
Οι τιµές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που καταγράφηκαν το έτος 2020 από όλους τους σταθµούς µέτρησης είναι κατά βάση εξαιρετικά χαµηλότερες των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας.

Ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων
Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 27 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 2020 στο περιβάλλον όλων των τύπων γραμμών, υποσταθμών και διατάξεων του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη
τη χώρα, διαπιστώθηκε µία περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Η υπέρβαση αυτή αφορούσε το μέγεθος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, σε θέση στο
περιβάλλον γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία είναι ελεύθερη και δυνατή η
πρόσβαση του γενικού πληθυσμού. Για την περίπτωση αυτή η ΕΕΑΕ ενημέρωσε τους αρμόδιους
φορείς, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα
προφύλαξης του κοινού.

Άλλες δραστηριότητες
	Παροχή έγγραφων απαντήσεων/πληροφοριών σε 71 αιτήματα πολιτών ή/και φορέων και σε
120 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Επίσης
παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και σε 17 ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
	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.
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Εποπτεία ραδιενέργειας περιβάλλοντος
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 2020 εκδόθηκαν από την
ΕΕΑΕ 1.701 πιστοποιητικά καταλληλότητας.
Τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ελέγχθηκαν ως προς τις συγκεντρώσεις της α/β
ακτινοβολίας. Στο 18% των δειγμάτων διενεργήθηκαν επιπλέον μετρήσεις όπως προβλέπεται
στην υπουργική απόφαση Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Σε 3 μεμονωμένες
περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων, 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.
Οι αναλύσεις των δειγμάτων διεξάγονται από το εργαστήριο της ΕΕΑΕ και από τα 3 εξουσιοδοτημένα από αυτήν εργαστήρια.

Μετρήσεις ραδονίου
Πραγματοποιήθηκαν 300 µετρήσεις ραδονίου, σε κατοικίες, σε χώρους εργασίας, καθώς και
στο πλαίσιο ασκήσεων διασύγκρισης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά στη δημιουργία του
εθνικού χάρτη ραδονίου.
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Η ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο Ραδόνιο (ΕΣΧΕΔΡΑ). Το ΕΣΧΕΔΡΑ, που συντάχθηκε για πρώτη φορά το 2020 (υπουργική απόφαση 43374/2020, ΦΕΚ 1881/Β/18.05.2020),
καθορίζει δράσεις για χρονικό διάστημα 10 ετών, οι οποίες έχουν ως στόχο τον περιορισμό της
έκθεσης του πληθυσμού και των εργαζομένων στο ραδόνιο.
Το ΕΣΧΕΔΡΑ περιλαμβάνει τρεις κύριες δράσεις: η πρώτη αφορά τον προσδιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατοικιών και χώρων εργασίας, η δεύτερη
εστιάζει στην επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η τρίτη προβλέπει τα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους (αποκατάσταση και πρόληψη),
όπου τυχόν απαιτείται.

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 7 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.
Επίσης, η ΕΕΑΕ μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού των τελωνείων στη χρήση του εξοπλισμού ανίχνευσης ραδιενέργειας (σταθερού και φορητού) και τη 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).

Συμπεράσματα και τεχνικός έλεγχος επαλήθευσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά το άρθρο 35 της Συνθήκης Ευρατόµ
Σε συνέχεια ελέγχου επαλήθευσης που πραγματοποίησε στην Ελλάδα από τις 11 έως τις 13
Δεκεμβρίου 2019 ομάδα ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) 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, στα ύδατα και στο χώμα, το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε τα επίσημα συμπεράσματα της αξιολόγησης και τη σχετική τεχνική έκθεση.
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
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Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.) και επίδειξη τεχνικού εξοπλισμού (EEAE, Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»).
Στις 28 Μαΐου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν
από τον έλεγχο και αναλυτική τεχνική έκθεση που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΕΑΕ.
Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης επιβεβαιώνουν την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των διαθέσιμων υποδομών, και κατ’ επέκταση τη συμμόρφωση
της χώρας με τις κείμενες κοινοτικές διατάξεις.
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Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
Το 2020 έγιναν καθοριστικά βήματα για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος (ΕΠ) για την
ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ). Ειδικότερα:
	Εκδόθηκε υπουργική απόφαση για την αναθεώρηση (2ο σχέδιο) του Εθνικού Προγράμματος για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (το
αρχικό, 1ο σχέδιο εκδόθηκε το 2015). To νέο Εθνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο στόχους
αναφορικά με (α) την ανακύκλωση των κλειστών ραδιενεργών πηγών και (β) τη λειτουργία
εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης και εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Στον πρώτο στόχο προβλέπονται επιμέρους δράσεις που σχετίζονται με τη σταδιακή
εξαγωγή από τη χώρα ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης και των ποσοτήτων ουρανίου που
έχουν εναπομείνει σε δύο ιδρύματα της χώρας. Για την εκπλήρωση του δεύτερου στόχου
προβλέπονται δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν (α) ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΕ
και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και πηγών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και (β) την εξέταση των ενδεχομένων
λειτουργίας της υπάρχουσας εγκατάστασης ή μια νέας εγκατάστασης για τις ανάγκες διάθεσης
των ραδιενεργών αποβλήτων, κάνοντας χρήση του συνδυασμού επιφανειακής εναπόθεσης με
μηχανικά μέσα (engineered near surface disposal) και επιφανειακής τάφρου (surface trench
disposal).
	Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ραδιενεργών αποβλήτων και εκτός χρήσης πηγών της χώρας
και ενημερώθηκε η σχετική βάση SRIS του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Ο
κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.
	Ενημερώθηκαν οι οργανισμοί της χώρας που κατέχουν ραδιενεργές πηγές κατηγορίας 1, 2
και 3 αναφορικά με τον τρόπο της διαχείρισής τους, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη αποθήκευση δεν αποτελεί λύση τελικής διαχείρισης. Επίσης, οι οργανισμοί ενημερώθηκαν για
την υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΕΑΕ χρονοδιαγραμμάτων απόσυρσης των εκτός χρήσης
ραδιενεργών πηγών. Στο πλαίσιο αυτό έγινε εξαγωγή στο εξωτερικό προς τελική διαχείριση σε
ειδική εγκατάσταση δύο ραδιενεργών πηγών υψηλής ενεργότητας που χρησιμοποιούνταν
για σκοπούς ακτινοθεραπείας σε δημόσιο νοσοκομείο. Επίσης, ξεκίνησαν διαδικασίες για την
εξαγωγή άλλων δύο παρόμοιων πηγών δημόσιου νοσοκομείου.
	Στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) INT9186:
Procurement of equipment to improve the management, security and safety of Category 3
to 5 disused sealed radioactive sources (DSRS) in qualifying Member States, υποβλήθηκε αίτημα για την απόκτηση εξοπλισμού για την εγκατάσταση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων
και πηγών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
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Υπηρεσίες
Δοσιμέτρηση εκτιθέμενων εργαζομένων
Σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συστάσεις διεθνών οργανισμών οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι παρακολουθούνται από υπηρεσία δοσιμετρίας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα όρια δόσης των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και οι δόσεις τους καταχωρούνται
στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.
Το Τμήμα Δοσιμετρίας συντονίζει την ατομική δοσιμέτρηση περισσότερων από 13.000
εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και συντηρεί το Εθνικό Αρχείο Δόσεων. Πρωτοπόρο στον τομέα του σχεδιάζει και διαθέτει στους εκτιθέμενους εργαζομένους ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής δοσιμέτρησης με δοσίμετρα σώματος, δακτύλου, καρπού, φακού
του οφθαλμού και νετρονίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων και
των συνθηκών ακτινοβολίας στις οποίες δύναται να εκτεθούν. Τα ατομικά δοσίμετρα που διαθέτει
είναι παθητικοί ανιχνευτές (δοσίμετρα θερμοφωταύγειας) που φέρονται από τον εργαζόμενο σε
συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Έχοντας αξιοποιήσει συνδυαστικά μια σειρά διαφορετικών
υλικών και τύπων ανιχνευτών θερμοφωταύγειας, η δόση ακτινοβολίας μπορεί να μετρηθεί με
αξιοπιστία, σε μεγάλο εύρος δόσης, ενέργειας και γωνίας της προσπίπτουσας γ ή χ ακτινοβολίας.
Το 2020 υπό τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία της νόσου COVID-19, προτεραιότητα
του Τμήματος Δοσιμετρίας παρέμεινε η απρόσκοπτη παρακολούθηση των δόσεων των εκτιθέμενων εργαζομένων και η ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα της ατομικής δοσιμέτρησης.
Εκ μέρους της ΕΕΑΕ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη αποστολή των
δοσιμέτρων σε όλη τη χώρα, τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε μία αποστολή για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στις εταιρίες ταχυμεταφορών. Οι διαδικασίες τροποποιήθηκαν για τον ακριβέστερο υπολογισμό της δόσης και τον
καταλογισμό της στο σύνολο του διμήνου (Μάρτιος-Απρίλιος 2020).
Επιπλέον, έχοντας ως στόχο την έγκαιρη μέτρηση των δοσιμέτρων, η διαδικασία αποστολής
τους πραγματοποιήθηκε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Επίσης, για την έγκαιρη ενημέρωση των
εκτιθέμενων εργαζομένων και των Εποπτών Ακτινοπροστασίας αναπροσαρμόσαμε τάχιστα τον
τρόπο αποστολής των αποτελεσμάτων ατομικής δοσιμέτρησης: αντί της συνήθους ταχυδρομικής διαβίβασης εντός κλειστού φακέλου (για λόγους εμπιστευτικότητας), έγινε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο με χρήση κωδικών ασφαλείας.
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Τύπος Δοσιμέτρου

Διανεμηθέντα Δοσίμετρα

Συνολικός αριθμός δοσιμέτρων

143.791

Δοσίμετρα σώματος

133.562

Δοσίμετρα σώματος εντός ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού

3.501

Δοσίμετρα σώματος νετρονίων

242

Δοσίμετρα καρπού

478

Δοσίμετρα δακτύλου για πεδία γ ακτινοβολίας

1.919

Δοσίμετρα δακτύλου για μικτά πεδία β και γ ακτινοβολίας

2.317

Δοσίμετρα φακού του οφθαλμού

772

Πλήθος δοσιμέτρων που διανεμήθηκαν το έτος 2020 ανά τύπο δοσιμέτρου

Το έτος 2020:
	Ο αριθμός των διανεμηθέντων δοσιμέτρων ήταν 143.791, αυξημένος κατά 2,4% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος (παρά το ό,τι τα 12.953 δοσίμετρα που αντιστοιχούν στον μήνα
Απρίλιο δεν διανεμήθηκαν, καθώς οι εργαζόμενοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα δοσίμετρα
Μαρτίου και τον Απρίλιο).
	Έγιναν συνολικά 2.560 νέες εγγραφές εκτιθέμενων εργαζομένων στο σύστημα ατομικής
δοσιμέτρησης με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας και 2.384 διακοπές ατομικής δοσιμέτρησης. Σημειώνεται ότι οι 1.116 αιτήσεις έναρξης ατομικής δοσιμέτρησης αφορούν εργαζόμενους που πήραν ατομικό δοσίμετρο για πρώτη φορά.
	Εξαιτίας του φόρτου εργασίας που επέφερε η πανδημία στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι µη επιστροφές των δοσιμέτρων ανέρχονται σε ποσοστό
1,97%, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Παρά τις καθυστερήσεις στις
αποστολές που παρατηρήθηκαν λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας το ποσοστό
παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως χάρη στην ενημέρωση των εποπτών ακτινοπροστασίας
για τα προβλήματα σε σχέση με την επιστροφή ατομικών δοσιμέτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτερη διαχείριση της παραλαβής των δοσιμέτρων.
	Ένας χαρακτηριστικός δείκτης για τον αντίκτυπο των μέτρων περιορισμού της πανδημίας στην
ατομική δοσιμέτρηση είναι ο αριθμός των δοσιμέτρων που δεν παραλήφθηκαν από τους
εργαζομένους που το 2020 ανήλθε σε 567, σημειώνοντας απότομη αύξηση (συνήθως είναι
περίπου 150).
	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 0,62 mSv
και 2,89 mSv, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το 2019 καταγράφεται μείωση 3% και 5,4% αντίστοιχα.
	Η μέση ετήσια δόση του ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους 10 mm, Hp(10), μειώθηκε τόσο
για το σύνολο των εκτιθέμενων εργαζομένων, όπου παρατηρήθηκε μείωση 3%, όσο και για
τους εκτιθέμενους εργαζόμενους με ετήσια δόση μεγαλύτερη από 0,1 mSv, για τους οποίους
καταγράφηκε μείωση 5,4%. Για τη μέση ετήσια ενεργό δόση, τα ποσοστά μείωσης εκτιμώνται
σε 8,5% και 10,3% αντίστοιχα.
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Διάγραµµα 1. Κατανομή των εκτιθέμενων εργαζομένων ανά επαγγελματική κατηγορία
2%

3%

1%

Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός
Βοηθητικό Προσωπικό

34%
44%

Ιατρός
Νοσηλευτικό Προσωπικό
Επιστηµονικό Προσωπικό (Γενικά)
Τεχνολόγος
Άλλη ειδικότητα

14%
2%

Διάγραµµα 2. Κατανοµή των εκτιθέμενων εργαζομένων ανά επαγγελματικό χώρο
Ακτινοδιάγνωση

0,2%

6,2%

5,3%

Ακτινοθεραπεία
Βιοµηχανία
Επεµβατική Ακτινολογία

14,8%

1,7%

Επεµβατική Καρδιολογία

0,2%

50,8%

Έρευνα & Εκπαίδευση
Κτηνιατρική
Λοιπές Ακτινοσκοπικά Καθοδηγούµενες
Ιατρικές Πράξεις

8,9%
5,2%
2,3%
4,3%

Οδοντιατρική
Πυρηνική Ιατρική
Άλλα

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 2020 διερευνήθηκαν 17 περιπτώσεις εργαζομένων με δοσίμετρα σώματος, άκρων ή φακού
του οφθαλμού, για τις οποίες καταγράφηκαν αυξημένες δόσεις ή υπερβάσεις των αντίστοιχων
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ορίων διερεύνησης. Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τα εξής:
	2 περιπτώσεις αφορούσαν δοσίμετρα άκρων,
	14 περιπτώσεις αφορούσαν δοσίμετρα σώματος, 2 εκ των οποίων, δοσίμετρα εντός της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς,
	1 περίπτωση αφορούσε δοσίμετρο φακού του οφθαλμού.
Όσον αφορά στον χώρο εργασίας παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:
	7 περιπτώσεις αφορούσαν εργαζομένους στη βιομηχανική ραδιογραφία,
	4 περιπτώσεις αφορούσαν εργαζομένους στην πυρηνική ιατρική,
	5 περιπτώσεις αφορούσαν εργαζομένους στην επεμβατική ακτινολογία,
	1 περίπτωση αφορούσε εργαζόμενο σε ακτινολογικό τμήμα.

Διάγραµµα 3. Κατανοµή των περιπτώσεων αυξημένης δόσης ανά ειδικότητα
εκτιθέμενων εργαζομένων

29%
Άλλη ειδικότητα

41%

Ακτινοφυσικός
Τεχνολόγος
Ιατρός

18%
12%

Πίνακας 4. Αξιοσηµείωτοι αριθµοί για το έτος 2020
Συνολικός αριθμός εκτιθέμενων εργαζομένων με ατομικό δοσίμετρο
Αριθμός εκτιθέμενων εργαζομένων που καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά
στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων
Συνολικός αριθμός δοσιμέτρων που δεν παρελήφθησαν από τους
εκτιθέμενους εργαζόμενους
Ποσοστό δοσιμέτρων που δεν επιστράφηκαν έγκαιρα

13.295
1.116
567
1,97%

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

0,62 mSv

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

2,89 mSv

Αριθμός περιπτώσεων που διερευνήθηκαν λόγω αυξημένης δόσης
Αριθμός υπερβάσεων ορίων ενεργού δόσης
Αριθμός υπερβάσεων ορίων δόσης για τον φακό του οφθαλμού

17
Καμία
2
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Άλλες δραστηριότητες
	Νέο δακτυλίδι για τους εργαζόμενους σε πεδία ακτινοβολίας β και γ. Έπειτα από τη
δημιουργία και χορήγηση νέου δοσιμέτρου δακτύλου για πεδία γ, η ΕΕΑΕ προχώρησε στη
δημιουργία ενός νέου δοσιμέτρου δακτύλου για πεδία β και γ. Το νέο δοσίμετρο σχεδιάστηκε
και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Δοσιμετρίας με τη χρήση 3-D εκτυπωτή. Η
κατασκευή του συγκεκριμένου δοσιμέτρου προτιμήθηκε σε σχέση με την προμήθεια από την
αγορά, καθώς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών και να βελτιωθεί ανάλογα με τις παρατηρήσεις τους. Η χρήση άρχισε σταδιακά μέσα στο 2020 και αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως το μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο εντός του 2021.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα του νέου δοσιμέτρου είναι:
• η καλή προσαρμογή στο δάκτυλο του χρήστη,
• η εμφανής και ανεξίτηλη ετικέτα που φέρει τον κωδικό του δοσιμέτρου,
• η εύκολη αντικατάστασή του,
• η προστασία του δοσιμετρικού υλικού,
• το μικρό κόστος.
	Εθνικό Αρχείο Δόσεων. Το έτος 2020 ξεκίνησε
ο επανασχεδιασμός του Εθνικού Αρχείου Δόσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.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.
	Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας. Η ΕΕΑΕ συμμετέχει σε δράσεις των ομάδων εργασίας του
επιστημονικού δικτύου EURADOS (European Radiation Dosimetry Group). Το 2020 δημοσιεύτηκε η έκδοση “ISO/IEC 17025 Guidance for IMS: Suggestions on How to Interpret and
Implement the Requirements Including Examples from Accredited Laboratories” σχετικά με
τη εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 17025 σε εργαστήρια ατομικής δοσιμέτρησης.
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Βαθµονόµηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών
Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) έχει αναπτύξει και
τηρεί τα εθνικά δοσιμετρικά μεγέθη αναφοράς (Gy, Sv, Cb/kg) ιοντιζουσών ακτινοβολιών (γ, Χ και
β). Το ΕΒΟΙΑ συνεργάζεται επίσημα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) και λειτουργεί ως
Εθνικό Εργαστήριο Μετρολογίας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
Το 2020:
	Πραγματοποιήθηκαν 347 βαθµονοµήσεις και διακριβώσεις και εκδόθηκαν 305 πιστοποιητικά. Η πλειονότητα των βαθμονομήσεων αφορά στο πεδίο της ακτινοπροστασίας (π.χ. μετρητές ακτινοβολίας χώρου). Σημαντικός είναι και ο αριθμός βαθμονομήσεων θαλάμων ιονισμού
στο πεδίο της ακτινοθεραπείας (24 θάλαμοι).
	Πραγματοποιήθηκαν 2.640 ακτινοβολήσεις ατομικών δοσιμέτρων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής άσκησης διασύγκρισης.
	Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι λειτουργίας 9 ανιχνευτών ραδιενέργειας σε πλοία
του Πολεμικού Ναυτικού και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου.
	Πραγματοποιήθηκαν βαθμονομήσεις ατομικών μετρητών και μετρητών ακτινοβολίας
χώρου των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης καταστροφών του πυροσβεστικού σώματος (19
όργανα) και των ταυτοποιητών ραδιοϊσοτόπων που χρησιμοποιούνται σε 7 τελωνεία για τον
έλεγχο της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών (9 όργανα).
Πίνακας 5. Ο αριθµός και οι κατηγορίες οργάνων που βαθµονοµήθηκαν το 2020
Κατηγορίες οργάνων

Αριθμός
24 θάλαμοι και
6 ηλεκτρόμετρα

Θάλαμοι ακτινοθεραπείας και ηλεκτρόμετρα
Δοσίμετρα διαγνωστικής ακτινολογίας-μαστογραφίας

26

kVpmeters διαγνωστικής ακτινολογίας

17

Φορητοί ανιχνευτές ακτινοβολίας

85

Ατομικά δοσίμετρα* με παθητικούς ανιχνευτές-στυλοδοσίμετρα-beeper
Ηλεκτρονικά ατομικά δοσίμετρα

2.726
91

*συμπεριλαμβανομένων δοσιμέτρων για την ευρωπαϊκή άσκηση διασύγκρισης

Το ΕΒΟΙΑ επιλέχθηκε για τέταρτη φορά ως εργαστήριο ακτινοβολήσεων της ευρωπαϊκής άσκησης διαβαθμονόμησης ατομικών δοσιμέτρων σώματος του επιστημονικού δικτύου
EURADOS (European Radiation Dosimetry Group). Εκτός από τον ρόλο του ως εργαστήριο
ακτινοβολήσεων για πρώτη φορά το ΕΒΟΙΑ ανέλαβε συνολικά τη διοργάνωση της ευρωπαϊκής άσκησης διαβαθμονόμησης, κάτι που επιβεβαιώνει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο,
την ικανότητα οργανωσιακής διαχείρισης και τη διεθνή αναγνώριση του εργαστηρίου. Η διασύγκριση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.
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Το ΕΒΟΙΑ συµµετείχε µε επιτυχία στις ετήσιες ασκήσεις διαβαθµονόµησης στα πεδίο της
ακτινοθεραπείας που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Επίσης,
στο πλαίσιο συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DOSETRACE (EMPIR-EURADMET) το εργαστήριο συμμετείχε σε διασύγκριση ακτινοπροστασίας, η οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι
ασκήσεις διασύγκρισης στις οποίες συμμετείχε το εργαστήριο από το έτος 2000 φαίνονται στο
διάγραμμα 4.
Διάγραµµα 4. Συµµετοχή ΕΒΟΙΑ σε ασκήσεις διασύγκρισης την περίοδο 2000-2020
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Το 2020 πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης των πελατών του εργαστηρίου μέσω ηλεκτρονικής αποστολής ερωτηματολογίου. Συνολικά ελήφθησαν 15 απαντήσεις. Ο βαθμός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες βαθμονόμησης ανέρχεται στο 4,77 (με άριστα το 5). Την τελευταία
πενταετία παρατηρείται σταθερά υψηλός βαθμός ικανοποίησης πελατών (διάγραμμα 5).
Διάγραµµα 5. Ικανοποίηση πελατών την πενταετία 2015-2020
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2019

2020

Μετρήσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων
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 με α-φασματοσκοπία:
236 μετρήσεις που αφορούν στην πλειοψηφία μετρήσεις
ισοτόπων του ουρανίου, ραδίου-226 και αμερικίου-241.
Μετρήσεις με γ-φασματοσκοπία:
450 μετρήσεις.
Μετρήσεις με υγρό σπινθηριστή:
262 μετρήσεις, εκ των οποίων το 70% αφορά μετρήσεις
προσδιορισμού της α/β ακτινοβολίας και το υπόλοιπο
τα ραδιονουκλίδια τρίτιο, στρόντιο-90, άνθρακα-14, ράδιο-228 και μόλυβδο-210.
Στιγμιότυπο από επιτόπια μέτρηση
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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 2020, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, δοκιμάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι διενέργειας των επιτόπιων μετρήσεων, π.χ. εργαστηριακή μέτρηση δειγμάτων,
διενέργεια μετρήσεων από τις ίδιες τις εταιρείες και ηλεκτρονική κοινοποίησή τους στην ΕΕΑΕ.
Η εναλλακτική αυτή διαδικασία κρίνεται καταρχήν επιτυχής – μεταξύ άλλων μείωσε τον χρόνο
απόκρισης και έκδοσης των πιστοποιητικών ραδιενέργειας – και εξετάζεται η συστηματική εφαρμογή της.
Συνολικά το 2020 εκδόθηκαν από την ΕΕΑΕ 1.042 πιστοποιητικά ραδιενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές scrap. Οι συναγερμοί των σταθερών ανιχνευτικών διατάξεων που είναι εγκατεστημένες σε χαλυβουργίες όλης της χώρας ενεργοποιήθηκαν μία φορά.

Συµµετοχή σε ασκήσεις διασύγκρισης
To 2020 το Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος συμμετείχε σε 4 ασκήσεις διασύγκρισης που διοργανώθηκαν από τους ακόλουθους φορείς:
	Bfs (Bundesamt fuer Strahlenschutz) για πόσιμο νερό και ούρα (α,β εκπομποί)
	Procorad, για πόσιμο νερό και ούρα (α,β,γ εκπομποί)
	ALMERA του ΙΑΕΑ (α,β,γ εκπομποί)
	Ευρωπαϊκή Επιτροπή (JRC) για πόσιμο νερό (α/β ακτινοβολία και ραδόνιο).
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Σύστημα διαχείρισης έκτακτων
ραδιολογικών περιστατικών
Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), καταρτίζει σχέδια απόκρισης σε πυρηνική ή ραδιολογική έκτακτη ανάγκη. Το 2020 η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην
1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά
την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID.
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).
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που
βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεκίνησε με τη σύνταξη της ΑΔΚΕΑ (Αξιολόγηση των Δυνητικών Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης), ολοκληρώθηκε το 2020 η επικαιροποίηση του εσωτερικού
σχεδίου έκτακτης ανάγκης της ΕΕΑΕ. Το επικαιροποιημένο εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης αφορά την προετοιμασία και απόκριση της ΕΕΑΕ σε περιπτώσεις πυρηνικής ή ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που εκλαμβάνονται ως
«έκτακτη ανάγκη» (perceived emergencies) και χρήζουν επικοινωνιακής διαχείρισης. Επιπλέον,
προβλέπει διαδικασίες και συντονιστικές ενέργειες για έκτακτη ανάγκη στις υποδομές της ΕΕΑΕ
και τις σχετικές διευθετήσεις ασφάλειας των εργαζομένων στο κτίριο της ΕΕΑΕ.
Ατυχήµατα ή περιστατικά µε ραδιολογικές συνέπειες για τον γενικό πληθυσµό ή το περιβάλλον δεν καταγράφηκαν το έτος 2020 στον ελληνικό χώρο. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον (ρυθμός δόσης της ολικής γ-ακτινοβολίας στον αέρα - διάχυτη ακτινοβολία)
κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Το 2020 καταγράφηκαν τα ακόλουθα συμβάντα ραδιολογικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνονται και οι αναφορές περιστατικών που σχετίζονται με ακούσια έκθεση ή έκθεση λόγω ατυχήματος σε ιατρικές εκθέσεις).

•	Δασική πυρκαγιά την περιοχή του πυρηνικού σταθμού Τσέρνομπιλ
της Ουκρανίας, Απρίλιος 2020
	Το διάστημα 4 έως 20 Απριλίου 2021 διενεργήθηκαν από το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εργαστηριακές μετρήσεις σε φίλτρα αέρα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν μεταφέρθηκαν μέσω της ατμοσφαιρικής διασποράς ίχνη του
ραδιοϊσοτόπου καίσιο-137 (Cs-137) λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του πυρηνικού
σταθμού Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας.
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Αποτελέσματα
εργαστηριακών
μετρήσεων στην
Ελλάδα

#Chernobyl
Οι μετρήσεις, με υψηλής ευαισθησίας μετρητικές τεχνικές, έδειξαν τιμές συγκεντρώσεων καισίου-137 κάτω ή στο επίπεδο του ορίου ανίχνευσης των 10 μBq/m3 (εκατομμυριοστά του
Μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα). Μόνο σε μία περίπτωση μέτρησης (Θεσσαλονίκη, 11-13
Απριλίου) ανιχνεύθηκε συγκέντρωση καισίου-137 της τάξης των 20 μBq/m3. Η απειροελάχιστη αυτή ποσότητα ραδιενέργειας δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία ή το
περιβάλλον. Η ανίχνευσή της δεν είχε καμία ραδιολογική σημασία, παρά μόνο επιστημονικό
ενδιαφέρον, καθώς επαλήθευσε τα μοντέλα προσομοίωσης της ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας, όπως δημοσιεύτηκαν το ίδιο διάστημα από ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
	Συγκριτικά, επισημαίνεται πως οι επίσης ραδιολογικά ασήμαντες συγκεντρώσεις καισίου-137
που είχαν εμφανιστεί στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης και της Ελλάδας μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας (Μάρτιος 2011) είχαν ανιχνευτεί στη χώρα μας σε επίπεδα
έως και άνω των 150 μBq/m3.

• Περιστατικό σε συνεδρία ακτινοθεραπείας, Μάιος 2020
	Η ΕΕΑΕ ενημερώθηκε από οργανισμό που εφαρμόζει πρακτικές ιατρικής έκθεσης αναφορικά
με σημαντικό περιστατικό σε συνεδρία ακτινοθεραπείας που σχετίζεται με τη χορήγηση στον
ασθενή δόσης ακτινοβολίας κατά 28% μικρότερης από τη συνταγογραφημένη δόση στο πλάνο
θεραπείας. Αιτία ήταν η λανθασμένη επιλογή πλάνου θεραπείας ασθενούς κατά τη χρήση του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Ακτινοθεραπείας (ΗΣΔΑ). Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση θεραπείας του ασθενούς Α, που προέβλεπε τρία πεδία, επιλέχθηκε στο ΗΣΔΑ το
πλάνο θεραπείας άλλου ασθενούς (ασθενής Β), ο οποίος είχε ήδη πραγματοποιήσει τη θεραπεία του την ημέρα εκείνη. Παρόλο που εμφανίστηκε μήνυμα λάθους στο ΗΣΔΑ, έγινε παράκαμψη αυτού και εφαρμόστηκε στον ασθενή Α θεραπευτική ακτινοβόληση του πρώτου πεδίου,
σύμφωνα με το πλάνο θεραπείας του ασθενούς B. Πριν τη συνέχιση με την ακτινοβόληση του
δεύτερου πεδίου, το μήνυμα λάθους εμφανίστηκε ξανά και τότε διαπιστώθηκε η λανθασμένη
ακτινοβόληση του ασθενούς Α.
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	Κατά τη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού υπολογίστηκε ότι ο ασθενής Α έλαβε από το
πρώτο πεδίο 36 cGy, αντί για τη συνταγογραφείσα δόση των 92 cGy, και συνολική ημερήσια
δόση (από τα τρία πεδία) 144 cGy, αντί 200 cGy. Ως διορθωτική ενέργεια αποφασίστηκε από
τον θεράποντα ιατρό η επιπλέον χορήγηση 56 cGy σε επόμενη συνεδρία.
	Η σωστή οργάνωση του ημερολογίου των θεραπειών (ηλεκτρονικού ή χειρόγραφου) και η διαχείριση των δεδομένων στο ΗΣΔΑ αποτελούν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας, ιδίως σε περιπτώσεις ημερήσιων αναβολών θεραπειών. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ταυτοποίηση
των ασθενών και στα μηνύματα λάθους ή στα προειδοποιητικά μηνύματα των συστημάτων
που χρησιμοποιούνται στις ιατρικές εκθέσεις.

•	Ραδιολογικός έλεγχος απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου
Χαλανδρίου, Ιούνιος 2020
	Η ΕΕΑΕ ενημερώθηκε από τον ΧΥΤΑ Φυλής για την ενεργοποίηση των συστημάτων ανίχνευσης ραδιενέργειας κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και για τη διενέργεια δευτερογενούς ελέγχου που επιβεβαίωσε ότι
πρόκειται για το ραδιενεργό ισότοπο ιώδιο (Ι-131).
	Κατόπιν αιτήματος του Δήμου, η ΕΕΑΕ προέβη σε ραδιολογικό έλεγχο του συγκεκριμένου
απορριμματοφόρου στις 10 Ιουνίου 2020. Ανιχνεύθηκε ιώδιο Ι-131 με μέγιστο ρυθμό δόσης
60 μSv/h στο αριστερό πλαϊνό μέρος του οχήματος, ενώ αυξημένοι ρυθμοί παρατηρήθηκαν σε
ακτίνα 0,5-1 μέτρου από το σημείο αυτό. Σε μεγαλύτερη απόσταση (π.χ. 3 μέτρων) από το σημείο αυτό, περιμετρικά του οχήματος, καθώς και στο διάκενο προς την καμπίνα του οδηγού, οι
ρυθμοί δόσης ακτινοβολίας ήταν πολύ μικρότεροι και κυμαίνονταν στα επίπεδα του φυσικού
υποβάθρου ακτινοβολίας έως 1 μSv/h.
	Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν ότι δεν τίθεται θέμα κινδύνου από ακτινοβολίες για την
υγεία του προσωπικού εξαιτίας του περιστατικού αυτού. Το ισότοπο ιώδιο (Ι-131) χρησιμοποιείται σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής ιατρικής και καθώς αποβάλλεται στα εκκρίματα των
ασθενών είναι αναμενόμενο να καταλήγει σε οικιακά απορρίμματα. Το περιστατικό θεωρείται
λήξαν από άποψη ακτινοπροστασίας.

Σε επίπεδο εξάσκησης για ετοιμότητα και προετοιμασία απόκρισης, η ΕΕΑΕ συμμετείχε στις ακόλουθες ασκήσεις:
	Διυπηρεσιακή άσκηση «ΗΡΑ», 23 Ιανουαρίου 2020. Πρόκειται για άσκηση επί χάρτου με
τη συμμετοχή εθνικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση ΧΒΡΠ (χημικών, βιολογικών,
ραδιολογικών, πυρηνικών) περιστατικών.
	ConvEx-1b, 10 Μαρτίου 2020. Η άσκηση διοργανώθηκε υπό τον συντονισμό του Διεθνούς
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Σκοπός της άσκησης ήταν να δοκιμαστεί η απόκριση
σε ειδοποιήσεις.
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	ConvEx-2c, 9 Δεκεμβρίου 2020. Η άσκηση διοργανώθηκε υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), σε συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή της
Φινλανδίας. Σκοπός της άσκησης ήταν να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν τα σχέδια και η
ικανότητα απόκρισης σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε πυρηνικό σταθμό, με
διασυνοριακές συνέπειες.
	ECUREX, 25 Νοεμβρίου 2020. Η άσκηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
σκοπό να αξιολογηθεί η διαδικασία και τα μέσα έγκαιρης ειδοποίησης σε περίπτωση πυρηνικών ή ραδιολογικών περιστατικών υπό τις συνθήκες της πανδημίας και των περιορισμών που
έχει επιφέρει. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό εκτός ΕΕ.
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Εκπαίδευση και κατάρτιση
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 τηλεεκπαίδευσης (e-learning) η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση http://edu.eeae.gr/.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, η
ΕΕΑΕ έχει εντάξει στις δραστηριότητές της την εξ αποστάσεως κατάρτιση, οργανώνοντας και
υλοποιώντας διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με χρήση κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρωτοβουλία έχει αναγνωριστεί από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών ως καινοτόμα ενέργεια του δημοσίου για την πανδημία
COVID-19.

Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2020
Δράσεις που ήταν προγραμματισμένες για το έτος 2020 στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως
Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στην
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία για θέματα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφάλειας Καταλοίπων αναβλήθηκαν λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

α. Διεξαγωγή σεµιναρίων
	3 εξ αποστάσεως σεμινάρια κατάρτισης για επόπτες ακτινοπροστασίας σε οργανισμούς που
εφαρμόζουν πρακτικές με χρήση ραδιενεργών πηγών για γεωλογικές μελέτες και βιομηχανικούς σκοπούς, και συστημάτων ακτίνων-Χ για σκοπούς ασφάλειας. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 46 συμμετέχοντες.
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	Σεμινάριο κατάρτισης για επόπτες ακτινοπροστασίας σε οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές με χρήση συστημάτων ακτίνων-Χ για σκοπούς ελέγχων ποιότητας ή ασφάλειας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 3 συμμετέχοντες.
	1 εξ αποστάσεως σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας για Αγγειοχειρουργούς,
στο πλαίσιο του εθνικού τους συνεδρίου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 19 συμμετέχοντες.
	Σεμινάριο ειδικής κατάρτισης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
κλάσης 7. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 2 συμμετέχοντες.

β. Δ
 ιιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική
Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣΙΦ-Α)
Τον Οκτώβριο του 2020 ξεκίνησε ο νέος κύκλος του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 18 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.

γ. Συνεργασίες
Σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ πραγματοποιήθηκαν 2 διπλωματικές εργασίες και έλαβε χώρα 1

Σεμινάριο κατάρτισης στις εγκαταστάσεις
της ΕΕΑΕ, 8 Ιουλίου 2020

πρακτική άσκηση.
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Έρευνα και ανάπτυξη
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 2020:

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία
από τις ιοντίζουσες και τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις
ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ), ΓΓΕΚ - ΕΣΠΑ, 2017-2020
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.

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
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μεγέθη που χρησιμοποιούνται στην εξωτερική ακτινοβόληση και στα υποπρότυπα μεγέθη που
χρησιμοποιούνται στη δοσιμετρία φακού του οφθαλμού.
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.
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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), Horizon 2020, 2020 -2023
Στόχος του EURAD που χρηματοδοτείται κυρίως από την
ΕΕ στο πλαίσιο του Horizon 2020, 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.

Ακολουθεί κατάλογος με τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που
δημοσιεύθηκαν το 2020:
•

Ι. Κaissas, C. Papadimotropoulos, A. Clouvas, C. Potiriadis and C.P. Lambropoulos, “Signal
to Noise Ratio optimization for extended sources with a new kind of MURA masks”, JINST,
15, C01012, 2020, https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/01/C01012.

•

F. Vanhavere, E. Carinou, I. Clairand, O. Ciraj-Bjelac, F. De Monte, J. Domienik-Andrzejew-ska, P. Ferrari, M. Ginjaume, H. Hršak, O. Hupe, Z. Knezevic, U. O’Connor, M. Sans
Merce, S. Sarmento, A. Savary, T. Siskoonen, “The use of active personal dosemeters in interventional workplaces in hospitals: comparison between active and passive dosemeters
worn simultaneously by medical staff”, Radiat. Prot. Dosim., 188(1), 22-29, 2020, https://
doi.org/10.1093/rpd/ncz253.
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•

E. Georgali, N. Patronis, A. Anastasiadis, X. Aslanoglou, M. Axiotis, Z. Eleme, S. Harissopulos, A. Kalamara, K. Karfopoulos, M. Kokkoris, A. Lagoyannis, M. Peoviti, C. Potiriadis, M.
I. Savva, I. E. Stamatelatos, M. E. Stamati, A. Stamatopoulos, E. Vagena, T. Vasilopoulou,
and R. Vlastou, “Experimental study of the
ments for the population of the

Ho(n, 2n) reaction: Cross section measure-

165

Ho ground state and isomeric state from the thresh-

164

old up to 20 MeV”, Phys. Rev. C, 102(3), 034610, 2020, https://doi.org/10.1103/PhysRevC.102.034610.
•

O. Sima, A. De Vismes Ott, M.S. Dias, P. Dryak, L. Ferreux, D. Gurau, S. Hurtado, P. Jodlowski, K. Karfopoulos, M. F. Koskinas, M. Laubenstein, Y. K. Lee, M. C. Lepy, A. Luca, M. O.
Menezes, D. S. Moreira, J. Nikolic, V. Peyres, P. Saganowski, M. I. Savva, R. Semmler, J. Solc,
T. T. Thanh, K. Tyminska, Z. Tyminski, T. Vidmar, I. Vukanac, H. Yucel, “Consistency test of
coincidence-summing calculation methods for extended sources”, Appl. Radiat. Isot., 155,
108921, 2020, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2019.108921.

•

M.C. Ali Santoro, M.J. Anagnostakis, ...K. Karfopoulos, ..., C. Potiriadis et al., “Determining the probability of locating peaks using computerized peak-location methods in gamma-ray spectra as a function of the relative peak-area uncertainty”, Appl. Radiat. Isot.,
155, 108920, 2020, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.108920.

•

S. Economides, P. Askounis, K. Karfopoulos, E. Carinou, C. Housiadas, “The impact of radiation protection training on the radiological safety and the related culture of exposed workers in Greece”, J. Radiol. Prot., 40(4), 997, 2020, https://doi.org/10.1088/1361-6498/
abaf3e.

•

T. Duranova, C. Turcanu, R. Geysmans, C. Schieber, C. Pölzl-Viol, N. Zeleznik, F. Barazza,
S. Economides, C. Fallon, “Knowledge base concept for designing and documenting participation in radiological protection”, Radioprotection, 55, S255-S258, 2020 https://doi.
org/10.1051/radiopro/2020042.

•

C. Schieber, C. Pölzl-Viol, M-C Cantone, N. Železnik, S. Economides, R. Gschwind, B.
Abelshausen, D. Savu, S. Lafage, L. Liutsko, S. Charron, C. Turcanu, R. Geysmans, “Engaging health professionals and patients in the medical field: role of radiological protection
culture and informed consent practices”, Radioprotection, 55, S235-S242, 2020, https://
doi.org/10.1051/radiopro/2020039.

•

C. Turcanu, C. Schieber, T. Schneider, C. Fallon, R. Geysmans, T. Perko, M-C Cantone, S.
Economides, F. Barazza, S. Charron, R. Gschwind, S. Lafage, N. Železnik, C. Pölzl-Viol,
“Stakeholder engagement in the management of indoor radon exposures”, Radioprotection, 55, S227-S233, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020038.

•

C. Rizk, P. Askounis, H. B. Okyar, J. K. Sangau, S. Baradaran, E. A. Fares, B. R. Shah, B.
Munkhtsetseg, L. Mitrayon, M.Rathnayake, M. Ali, “Uncertainty evaluation in measurement
of the personal dose equivalent at nine individual monitoring services in Asia and the Pacific region”, Radiat. Prot. Dosim., 190(2), 217-225, 2020, https://doi.org/10.1093/rpd/
ncaa093.
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•

M. Psarras, A. Ploussi, E. Carinou, E. Brountzos, S. C. Spiliopoulos, K. Palialexis, A. Kelekis,
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Διεθνείς σχέσεις
Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ομόλογους φορείς άλλων κρατών, με Ευρωπαϊκά όργανα,
με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά δίκτυα εντάσσεται στο πλαίσιο εκπροσώπησης και
διεθνούς παρουσίας της χώρας στα θέματα του ρυθμιστικού μας αντικειμένου. Για το έτος 2020
σημειώνονται τα ακόλουθα:

Υποβολή εθνικής έκθεσης για την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών
εγκαταστάσεων
Βάσει του άρθρου 9.1 της Οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2014/87/Ευρατόμ τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Η έκθεση κατατέθηκε από τη χώρα μας τον Ιούλιο 2020 και
είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

Υποβολή εθνικής έκθεσης για την Κοινή Σύμβαση για την ασφάλεια της
διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων
Ενόψει της 7ης Απολογιστικής Συνεδρίασης της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων (Joint
Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste
Management), η ΕΕΑΕ ετοίμασε και υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2020 στον Διεθνή Οργανισμό

Η προτομή του φιλοσόφου Δημοκρίτου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη Βιέννη (φωτογραφία: ΙΑΕΑ)

Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) εθνική έκθεση που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

Δωρεά προτομής φιλοσόφου Δημόκριτου στον Διεθνή Οργανισμό
Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ)
Στις 7 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη Βιέννη τελετή παράδοσης προτομής του αρχαίου έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, «πατέρα» της ατομικής θεωρίας, που φιλοτεχνήθηκε από τον Έλληνα γλύπτη κ. Χ.
Λαζαράκη. Στην τελετή παρέστησαν η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Βιέννη, Πρέσβυς
Αικατερίνη Κόικα και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΑΕΑ, κ. Rafael Grossi.
Η πρωτοβουλία της δωρεάς ανήκει στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βιέννη και την ΕΕΑΕ.
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Δράσεις ενηµέρωσης
Η ενημέρωση του κοινού και της Πολιτείας για θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ είναι θεσμική μας
υποχρέωση. Το 2020:
	εκδόθηκαν 3 δελτία τύπου και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό της ΕΕΑΕ τόπο 42 ανακοινώσεις,
	δόθηκαν στοιχεία σε 20 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),
	οργανώθηκε μία επίσκεψη σχολείου για την ενημέρωση των μαθητών για τις ακτινοβολίες,
	συμμετείχαμε με παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις ενημέρωσης ή κατάρτισης άλλων φορέων. Ειδικότερα, παρουσιάσεις της ΕΕΑΕ έγιναν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
• Σεμινάριο ακτινοπροστασίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ιωάννινα,
20 Ιανουαρίου 2020.
• Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Continuity in COVID-19 pandemic: How to run effective
technical services for individual monitoring during a pandemic”, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), 27 Μαΐου 2020.
• Διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Application of a Graded Approach in Regulating the Safety
of Radiation Sources”, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), 8 Δεκεμβρίου 2020.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Tον Ιούνιο του 2020 εντάχθηκαν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
gov.gr οι ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΕΑΕ για θέματα ακτινοβολιών:
	Αίτημα / ερώτημα / αναφορά για θέματα ακτινοβολιών
	Επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον
	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών
Οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΕΑΕ έχουν ενταχθεί στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα»,
στην κατηγορία «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».
Το 2020 αναρτήθηκαν από την ΕΕΑΕ στην πλατφόρµα «Διαύγεια» 5.750 πράξεις που αφορούσαν δαπάνες, λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις, έγκριση μετακινήσεων, κλπ.

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευές “e-κεραίες”: κλικ στις
μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
Στις 21 Οκτωβρίου 2020 η ΕΕΑΕ παρουσίασε την εφαρμογή ‘e-κεραίες’ για κινητά τηλέφωνα και
συσκευές με στόχο την αξιόπιστη ενημέρωση για τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
σε κεραίες. Πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρμογή, διαθέσιμη σε iOS και Android, με την οποία ο
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Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή στη σελίδα
www.ekeraies.gr
χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας που έχουν γίνει σε σταθμούς κεραιών. Ειδικότερα, ενεργοποιώντας
τη δυνατότητα εύρεσης τοποθεσίας στη συσκευή, ο χρήστης μπορεί να δει τις
μετρήσεις στις κεραίες γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται ή να μετακινήσει την πινέζα σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη για να δει τις μετρήσεις στην
περιοχή της επιλογής του.
Η εφαρμογή, η βάση δεδομένων της οποίας είναι διαθέσιμη και στους ιστότοπους eeae.gr και gov.gr, περιλαμβάνει μετρήσεις από το έτος 2008 έως σήμερα
και ανανεώνεται συστηματικά με την καταχώρηση κάθε νέας μέτρησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διαγράμματα σε σύγκριση με τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης. Φωτογραφικό υλικό, σημεία μετρήσεων και ειδικότερες πληροφοH εφαρμογή ‘e-κεραίες’

ρίες για κάθε κεραία είναι επίσης διαθέσιμα στους χρήστες.
Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΥΡΑ» - «Αξιολόγηση

των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης» (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ανοιχτά δεδοµένα
Η ΕΕΑΕ, εφαρμόζοντας τον ν. 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και την περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, έχει καταγράψει σε σχετική απόφαση το σύνολο των εγγράφων και δεδομένων που κατέχει. Στον διαδικτυακό τόπο του κεντρικού καταλόγου των δημόσιων δεδομένων data.gov.gr τηρούνται τα σχετικά δεδομένα. Η
επικαιροποίηση της απόφασης και η ενημέρωση της νέας ιστοσελίδας https://www.data.gov.gr/
έχει δρομολογηθεί.

www.eeae.gr
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769.057

1.544

Επισκέπτες

Προβολές
σελίδας

Εγγεγραμμένοι
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υπηρεσιών
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Λειτουργία υπό συνθήκες
πανδημίας
#Covid-19: Λειτουργία υπό συνθήκες πανδημίας
Κοινό σημείο αναφοράς αποφάσεων και καινοτόμων δράσεων που υλοποιήθηκαν από την ΕΕΑΕ
το διάστημα εφαρμογής των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19 το 2020, ήταν ο τριπλός
στόχος που εξυπηρετούσαν:
• η προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της ΕΕΑΕ,
• η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς μας και
• η ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο ρυθμιστικό έργο μας.
 για το προσωπικό και τους συνεργάτες μας
	Η λήψη μέτρων προστασίας του προσωπικού και των συνεργατών μας υπήρξε έγκαιρη και
προηγήθηκε χρονικά των καθολικών μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19. Ήδη από
τις αρχές Μαρτίου:
• Δόθηκαν οδηγίες ώστε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και η φιλοξενία εκδηλώσεων/σεμιναρίων, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και
να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας.
• Ενεργοποιήθηκε ομάδα για τη διαχείριση της κρίσης, με συμμετοχή του ιατρού εργασίας,
του τεχνικού ασφαλείας, του Τμήματος Προσωπικού και της διοίκησης. Η ομάδα συνεχίζει
να αξιολογεί την κατάσταση και να προτείνει τυχόν αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο διασφάλισης
της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
• Με την υποστήριξη του Τμήματος Πληροφορικής εξασφαλίστηκε επιτυχώς, τηρώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, η χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) για το σύνολο του
προσωπικού, για την υποστήριξη της τηλεργασίας.
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 για τους εκτιθέμενους εργαζομένους
Η απρόσκοπτη συνέχιση της ατομικής δοσιμέτρησης των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ακτινοβολίες ήταν προτεραιότητά μας από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
Υπό τις έκτακτες συνθήκες και με απόλυτο σεβασμό, ειδικά σε όσους εργάζονται σε δομές
υγείας σε όλη τη χώρα, αλλά και προς άλλες κατηγορίες συνεργατών, όπως των εργαζομένων
στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς που εξασφαλίζουν κάθε μήνα
την αποστολή των δοσιμέτρων σε όλη τη χώρα, επιλέξαμε, αναπροσαρμόζοντας τον τρόπο
λειτουργίας μας, να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου
μηνιαία αποστολή δοσιμέτρων.
Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν να φορούν και τον Απρίλιο τα ατομικά δοσίμετρα του Μαρτίου!
Οι δόσεις και για τους δύο μήνες (Μάρτιο και Απρίλιο) υπολογίστηκαν όπως γίνεται αντίστοιχα
την περίοδο του καλοκαιριού (με ένα μόνο δοσίμετρο για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου).
	για τους οργανισμούς που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις κανονιστικού

ελέγχου
Εφαρμόσαμε πιλοτικά την πρακτική των επιθεωρήσεων εξ αποστάσεως, προσαρμόζοντας και
αυτήν τη δραστηριότητά μας στις νέες συνθήκες! Ειδικά για τους οργανισμούς του συστήματος
υγείας:
• επιταχύναμε, κατά προτεραιότητα, την έκδοση από την ΕΕΑΕ των εγκρίσεων (έκδοση
αδειών ή αποδεικτικών καταχώρισης) για τη λειτουργία διαγνωστικού ιατρικού εξοπλισμού
ακτινοβολιών, όπως είναι οι αξονικοί τομογράφοι και τα ακτινογραφικά συστήματα, απαραίτητου για την αντιμετώπιση περιστατικών του νέου κορωνοϊού,
• παρείχαμε συμβουλές αναφορικά με την τροποποίηση χρήσης εξοπλισμού προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αντιμετώπιση των περιστατικών του νέου κορωνοϊού, όπως είναι για
παράδειγμα η χρήση των μέχρι πρότινος φορητών συστημάτων ακτινογράφησης ως σταθερές μονάδες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους,
• ανταποκριθήκαμε σε αιτήματα παροχής συμβουλών ακτινοπροστασίας σε εργαζόμενους σε δομές υγείας με ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων με ακτινοβολία.

Oι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών
και η εξ αποστάσεως κατάρτιση σε επαγγελματικές ομάδες στο αντικείμενο της
ακτινοπροστασίας, δύο πρακτικές που εντάξαμε πιλοτικά το 2020 στις δράσεις της ΕΕΑΕ,
αναγνωρίζονται ως καινοτόμες ενέργειες του δημοσίου για την πανδημία #Covid_19.
Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών:
https://innovation.gov.gr/
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 για τις επαγγελματικές ομάδες που έχουν ανάγκη κατάρτισης
Προσαρμόσαμε τις επιμορφωτικές μας δράσεις στις νέες συνθήκες, παρέχοντας εξ αποστάσεως κατάρτιση!

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην
ακτινοπροστασία και τη ραδιολογική ασφάλεια: αποτελέσματα έρευνας
για το 1ο lockdown
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας που διαμόρφωσαν οι περιορισμοί λόγω
της πανδημίας COVID-19, ήταν σημαντική η καταγραφή και αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεών
τους στην ακτινοπροστασία και τη ραδιολογική ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτόν, το διάστημα 11-19 Ιουνίου 2020 διανεμήθηκε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο της ΕΕΑΕ για την
καταγραφή:
α) τυχόν προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των πρακτικών με ιοντίζουσες ακτινοβολίες και
β) του βαθμού ικανοποίησης από τη λειτουργία της ΕΕΑΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σημείων επαφής, των εποπτών και των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας των οργανισμών που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονται οργανισμοί που εφαρμόζουν πρακτικές που
περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις (νοσοκομεία, δομές υγείας, κ.ά.) ή μη ιατρικές εκθέσεις (βιομηχανίες, ερευνητικά εργαστήρια, κ.ά.).
Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι:
• οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν δημιούργησαν προβλήματα στην
εφαρμογή των πρακτικών με ιοντίζουσες ακτινοβολίες (79% των απαντήσεων). Κάποια
προβλήματα λειτουργικής φύσης και εφαρμογής των ελέγχων ακτινοπροστασίας παρατηρήθηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, πιθανόν σε νοσοκομεία αναφοράς για κρούσματα COVID-19,
λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών κανόνων πρόσβασης,
• δεν υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις στις εκθέσεις των επαγγελματιών, τις ιατρικές εκθέσεις και την έκθεση του κοινού,
• στο 23% των οργανισμών πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη χρήση του ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού και στο 18% πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη χρήση θαλάμων,
• αύξηση του φόρτου εργασίας των εκτιθέμενων εργαζομένων, λόγω αύξησης του αριθμού διαγνωστικών εξετάσεων με χρήση ακτινοβολίας (ακτινογραφίες θώρακος), καταγράφεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πιθανόν σε νοσοκομεία αναφοράς. Στην πλειοψηφία των υπόλοιπων
οργανισμών καταγράφεται μείωση του φόρτου εργασίας λόγω των περιοριστικών μέτρων,
• η πλειοψηφία δηλώνει ικανοποιημένη με την ανταπόκριση της ΕΕΑΕ και με τις πρωτοβουλίες της κατά τη διάρκεια του ειδικού καθεστώτος λειτουργίας της,
• η πραγματοποίηση εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων, καθώς και η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης, αξιολογούνται θετικά από το 88% των συμμετεχόντων και
προτείνεται να διατηρηθούν και να εντατικοποιηθούν στο μέλλον.
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Παράρτηµα Ι:

Οικονοµικός απολογισµός
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Οικονοµικός απολογισµός
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 κρατική χρηματοδότηση καλύπτει πρακτικά μόνο τα έξοδα μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού.
Οι λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, αναλώσιμα, κ.ά.), καθώς και
σημαντικό τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), καλύπτονται από
τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, δηλαδή από ίδιους πόρους.
Όσον αφορά το έτος 2020:
	η αναλογία συνεισφοράς των δύο πηγών χρηματοδότησης στα έσοδα διαμορφώθηκε σε 18%
από τον κρατικό προϋπολογισμό και 82% από τον ΕΛΚΕ,
	επιτεύχθηκε για μια ακόμη χρονιά ο σχηματισμός πλεονάσματος κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Τα τιμολογηθέντα έσοδα του ΕΛΚΕ ανήλθαν σε 4.214.720,19 ευρώ
(εκτός των επιχορηγήσεων των ερευνητικών προγραμμάτων και των τόκων), παρουσιάζοντας
μείωση 17,8% σε σύγκριση με το 2019. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του
2019 ήταν εκτάκτως αυξημένα, καθότι σε αυτά περιλαμβάνονταν τα εφάπαξ καταβαλλόμενα
ποσά του άρθρου 34 , παρ. 2.α και 2.β του ν. 4635/2019.
	τα έξοδα χρήσης του ΕΛΚΕ ανήλθαν στο ποσό των 2.412.653,55 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 9,6% σε σύγκριση με το 2019.
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 2020, μαζί με τον αντίστοιχο ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων,
	αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμού-απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού για το έτος
2020 και
	ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και για τις δύο πηγές χρηματοδότησης.
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Ισολογισµός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και 2019 σε ευρώ
2020

2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
13,67

12,99

13,67

12,99

0,00

15.500,00

0,00

15.500,00

13,67

15.512,99

4.485.380,55

4.483.838,76

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

247.484,27

159.257,54

2.805.198,00

3.466.354,00

27.095.949,22

24.591.758,29

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων

34.634.012,04

32.701.208,59

Σύνολο Ενεργητικού

34.634.025,71

32.716.721,58

31.440.661,47

28.636.394,39

Προπληρωµένα έξοδα και δουλευµένα έσοδα περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Καθαρή θέση
Αδιάθετα αποθεµατικά
Εκ µεταφοράς

2.109.782,34

2.804.267,08

33.550.443,81

31.440.661,47

379.311,27

440.247,75

0,00

0,00

47.575,51

52.598,99

0,00

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

479.128,81

483.151,52

Προβλέψεις δαπανών και έσοδα επόµενων χρήσεων

177.566,31

300.061,85

1.083.581,90

1.276.060,11

34.634.025,71

32.716.721,58

Πλεόνασµα τρέχουσας χρήσης
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Αγία Παρασκευή, 11.05.2021
Ο Προϊστάµενος της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Δηµήτριος Μπούρας
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Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
Χρήστος Χουσιάδας

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος του ΕΛΚΕ
της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και 2019 σε ευρώ

2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

4.214.720,19

5.131.804,10

0,00

0,00

4.214.720,19

5.131.804,10

-849.507,49

-1.005.399,22

Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων στοιχείων

2019

-132.819,49

-102.699,24

Λοιπά έξοδα και ζηµίες

-1.412.184,71

-1.558.190,80

Λοιπά έσοδα και κέρδη

232.124,60

328.055,23

75.591,10

14.068,66

2.127.924,20

2.807.638,73

-18.141,86

-3.371,65

2.109.782,34

2.804.267,08

Τόκοι και συναφή κονδύλια
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

Αγία Παρασκευή, 11.05.2021
Ο Προϊστάµενος της Μονάδας
Οικονοµικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
Χρήστος Χουσιάδας

Δηµήτριος Μπούρας

Πιστώσεις τακτικού προϋπολογισµού της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και
προϋπολογισμός 2021 σε ευρώ

Προϋπολογισµός
2020

Απολογισµός
31.12.2020

Προϋπολογισµός
2021

Αµοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων

900.000,00

995.740,37

997.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

580.000,00

4.845,50

580.000,00

1.480.000,00

1.000.585,87

1.577.000,00

Σύνολο
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Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης ανά βασική
κατηγορία εσόδων – εξόδων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και
προϋπολογισμός 2021 σε ευρώ

Προϋπολογισµός

2020

Απολογισµός
31.12.2020

4.520.500,00

4.214.720,19

4.373.010,00

50.000,00

88.761,70

50.000,00

4.570.500,00

4.303.481,89

4.423.010,00

705.454,00

218.954,00

709.067,00

5.275.954,00

4.522.435,89

5.132.077,00

1.287.122,00

849.507,49

1.104.400,00

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

151.300,00

137.091,77

308.532,00

Έξοδα µετακινήσεων

216.700,00

60.576,79

332.815,00

Αγορά πάγιου εξοπλισµού

655.800,00

132.819,49

801.518,00

78.500,00

19.320,61

91.000,00

0,00

0,00

8.000,00

Υλικά άµεσης ανάλωσης (αγορές δοσιµέτρων,
κλπ.)

111.900,00

66.590,16

125.800,00

Αναθέσεις µέσω διαγωνισµών (µετρήσεις
κεραιών, κλπ.)

520.400,00

665.499,42

440.000,00

Τηλεπικοινωνιακά τέλη

147.000,00

120.222,32

174.000,00

14.500,00

8.900,69

12.500,00

565.200,00

129.230,66

521.300,00

20.000,00

8.241,51

22.200,00

310.202,00

214.652,64

386.146,00

4.078.624,00

2.412.653,55

4.328.211,00

Προϋπολογισµός
Έσοδα Χρήσης
Παροχή υπηρεσιών - ανταποδοτικά τέλη
Λοιπά έσοδα (τόκοι, έσοδα από προβλέψεις)

2021

Επιχορηγήσεις Προγραµµάτων
Συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, Ε.Ε, λοιπά
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα Χρήσης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Έξοδα εκθέσεων & επιδείξεων - Συνέδρια
Δωρεές - επιχορηγήσεις

Ασφάλιστρα
Επισκευές - συντηρήσεις
Έξοδα κίνησης
Λειτουργικά έξοδα και άλλες δαπάνες
Σύνολο Εξόδων
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H χρονιά µε φωτογραφίες

Επίσκεψη μαθητών σχολείου και
ξενάγησή τους στην ΕΕΑΕ,
31 Ιανουαρίου 2020
Άσκηση εκπαίδευσης
για τους φοιτητές
του μεταπτυχιακού
προγράμματος στην Ιατρική
Φυσική-Ακτινοφυσική,
22 Ιανουαρίου 2020
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Επίσκεψη στην ΕΕΑΕ του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα, και του
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας,
κ. Αθ. Κυριαζή, 24 Ιανουαρίου 2020

Στιγμιότυπο από την επίδειξη κινητού σταθμού
μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ
Πεδίων

Στιγμιότυπο από τη διενέργεια
εξ αποστάσεως επιθεώρησης
σε οργανισμό, 18 Μαΐου 2020

Στιγμιότυπο από την ηλεκτρονική συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ,
12 Μαΐου 2020
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Ραδιολογική μέτρηση
στον ΧΥΤΑ Φυλής,
02 Ιουνίου 2020

Επίδοση Έκθεσης
Πεπραγμένων έτους
2019 στον Πρόεδρο της
Βουλής, κ. Κ. Τασούλα,
16 Ιουλίου 2020

Στιγμιότυπο από τη διενέργεια εξ αποστάσεως
σεμιναρίου κατάρτισης, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Συνέντευξη για την εφαρμογή για
κινητά τηλέφωνα και συσκευές
‘e-κεραίες’, 27 Οκτωβρίου 2020
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