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1. Εισαγωγή 
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και 
την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής 
ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (ν. 4310/2014, π.δ. 
101/2018) ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει τους οργανισμούς που διενεργούν μεταξύ άλλων, 
πρακτικές με φυσικά ραδιενεργά υλικά (NORM: Naturally Occurring Radioactive Material). 
Συγκεκριμένα οι πρακτικές διακρίνονται σε πρακτικές  που υπόκεινται σε γνωστοποίηση και 
πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση εξαίρεσης πρακτικών.  

Το σχετικό διάγραμμα ροής παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.  Ως πρώτο βήμα, οι έχοντες την ευθύνη των 
βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών οφείλουν να:  

1. χαρακτηρίζουν τα NORM υλικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια σε 
αυξημένη συγκέντρωση. Σκοπός του χαρακτηρισμού είναι να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις 
ενεργότητας των φυσικών ραδιονουκλιδίων. Οι φορείς που μπορούν να μετρήσουν τις 
συγκεντρώσεις είναι εργαστήρια με πιστοποίηση σε σχετικό πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις καθιερωμένων προτύπων και διαδικασιών (ιδίως διαπίστευση κατά ISO 17025), ή 
αναγνώριση από την ΕΕΑΕ, 

2. εξετάζουν εάν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές δύναται να προκαλέσουν την παρουσία NORM στο 
νερό και κατ’ επέκταση εάν επηρεάζουν την ποιότητα των παροχών πόσιμου νερού ή άλλες 
οδούς έκθεσης, έτσι ώστε οι πρακτικές να μην μπορούν να αγνοηθούν από άποψη 
ακτινοπροστασίας. 

3. ενημερώνουν την ΕΕΑΕ εάν συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανακύκλωσης υπολειμμάτων 
NORM σε οικοδομικά υλικά ή τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης NORM. 
Για παράδειγμα αν αποστέλλουν υλικά με NORM σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου ή αν τα 
αποθέτουν σε σωρούς με μεγάλη πιθανότητα αυτοί να μείνουν στον χώρο ως τελική απόθεση. 

 
Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής που περιλαμβάνει τα κριτήρια κατανομής των πρακτικών NORM σε καταχώριση ή 
γνωστοποίηση ή εκτός κανονιστικού ελέγχου. Τα κριτήρια παρουσιάζονται σε απλοποιημένη μορφή με κόκκινο. 
Το πρώτο βήμα αποτελεί ουσιαστικά την διαδικασία μέτρησης των NORM από πιστοποιημένο εργαστήριο. 
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Για την εξαίρεση πρακτικών από τη διαδικασία γνωστοποίησης πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια 
εξαίρεσης τα οποία  αναφέρονται στον πίνακα Α μέρος 2 του τμήματος Δ του Παραρτήματος VII του 
π.δ. 101/2018 και παρουσιάζονται στον παρακάτω  Πίνακα 1. Οι τιμές ισχύουν μεμονωμένα για κάθε 
μητρικό ισότοπο. Για παράδειγμα, ένα υλικό με 900Bq/kg Ουράνιο, 900Bq/kg Θόριο και 9000Bq/kg 
Κάλιο ικανοποιεί τα κριτήρια εξαίρεσης. 

Εάν η συγκέντρωση ενεργότητας των NORM υπερβαίνει τα κριτήρια εξαίρεσης, οι αντίστοιχες 
πρακτικές λόγω του πολύ χαμηλού ραδιολογικού κινδύνου που ενέχουν, εντάσσονται στην 
γνωστοποίηση και μόνο περιπτώσεις που οι συγκεντρώσεις ενεργότητας είναι 10 φορές 
υψηλότερες από τα κριτήρια εξαίρεσης εντάσσονται στην καταχώριση.   

Επισημαίνεται ότι, οι πρακτικές ανακύκλωσης υπολειμμάτων σε οικοδομικά υλικά και οι πρακτικές 
που συνεισφέρουν στην έκθεση μέσω συγκεκριμένων οδών έκθεσης, όπως, παραδείγματος χάριν, 
το πόσιμο νερό ή η τελική διάθεση, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση φυσικών ραδιενεργών 
υλικών, εμπίπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο και απαιτείται η γνωστοποίηση των πρακτικών αυτών, 
ακόμα και αν  τα υλικά με NORM έχουν συγκεντρώσεις ενεργότητας χαμηλότερες από τις τιμές του 
Πίνακα 1. Συνεπώς, δεδομένου ότι στην Ελλάδα οι πρακτικές που διενεργούνται αφορούν 
εναπόθεση ή ανακύκλωση NORM υλικών, επισημαίνεται ότι η αποδέσμευση και η ανακύκλωσή τους, 
ακόμα και όταν αυτά ικανοποιούν τις τιμές εξαίρεσης, γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση της φωσφογύψου με συγκεντρώσεις μικρότερες από τις τιμές 
εξαίρεσης, η εναπόθεσή της με σκοπό την τελική διάθεση ή η ανακύκλωσή της δεν εξαιρείται και 
επομένως πραγματοποιείται με την αντίστοιχη γνωστοποίηση από τον οργανισμό που διενεργεί 
αυτή την πρακτική προς την ΕΕΑΕ. 
Πίνακας 1: Πρακτικές με NORM υλικά με συγκεντρώσεις ενεργότητας χαμηλότερες από τις παρακάτω τιμές  
εξαιρούνται  από γνωστοποίηση εκτός από την ανακύκλωση υπολειμμάτων σε οικοδομικά υλικά, την περίπτωση 
συγκεκριμένων οδών έκθεσης, όπως, παραδείγματος χάριν, το πόσιμο νερό ή την τελική διάθεση, ανακύκλωση ή 
επαναχρησιμοποίηση φυσικών ραδιενεργών υλικών. Επίσης επιτρέπεται η αποδέσμευσή τους με γνωστοποίηση. 

Τιμές για την εξαίρεση από γνωστοποίηση ή την αποδέσμευση 
φυσικών ραδιονουκλιδίων σε στερεά υλικά σε κατάσταση 

ραδιενεργού ισορροπίας με τα θυγατρικά τους ισότοπα: 

από την αλυσίδα 238U 1000  Bq/kg 

από την αλυσίδα 232Th 1000  Bq/kg 

40Κ 10000 Bq/kg 

Όσο αφορά τα οικοδομικά υλικά που περιέχουν NORM, σύμφωνα με το άρθρο 75 και το Παράρτημα 
VIIΙ του π.δ. 101/2018, καθορίζεται για το τελικό προϊόν (π.χ. σκυρόδεμα) ο δείκτης συγκέντρωσης 
ενεργότητας Ι: 

𝐼𝐼 =  𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅226
300

+ 𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ232
200

+ 𝐶𝐶𝐾𝐾40
3000

  (1.1) 

όπου CRa226, CTh232 και CK40 είναι οι συγκεντρώσεις ενεργότητας σε Bq/kg στο προς εξέταση 
οικοδομικό υλικό. Τα υλικά με Ι<1, μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμό από άποψη 
ακτινοπροστασίας. Για τις πρακτικές με υλικά με Ι≥1, η χρήση τους σε οικοδομικά υλικά εξετάζεται 
υπό περιορισμούς. 

Η παρούσα έκθεση, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 104 του π.δ. 
101/2018, διαθέτει στο κοινό τη γενική εικόνα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας 
γνωστοποίησης και έγκρισης των οργανισμών που διενεργούν πρακτικές παραγωγής ή διαχείρισης 
NORM υλικών, κατά την διετία 2020 – 2021. 
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1.1. Γενικά στοιχεία οργανισμών και πρακτικών στη χώρα 
Ο κατάλογος βιομηχανικών τομέων που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση NORM 
αναφέρεται στο Παράρτημα VI του π.δ. 101/2018 και παρουσιάζεται εδώ στον Πίνακα 2.  Στον ίδιο 
πίνακα φαίνεται ο αριθμός των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα και δίδεται ο 
αριθμός αυτών που έχουν γνωστοποιηθεί ή καταχωριστεί.   
Πίνακας 2: Με λευκό φόντο επισημαίνονται τα είδη πρακτικών με NORM υλικά,  που διενεργούνται στην Ελλάδα. 
Ο αριθμός των οργανισμών στην Ελλάδα, που παράγουν ή διαχειρίζονται υλικά τα οποία δεν εξαιρούνται και 
έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης ή αποδεικτικό καταχώρισης, παρουσιάζεται στην 2η και 3η στήλη, 
αντίστοιχα. Στην 4η στήλη σημειώνεται ο αντίστοιχος αριθμός των οργανισμών που δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρώσει την διαδικασία γνωστοποίησης ή καταχώρισης. 

Οι κατηγορίες και τα είδη των πρακτικών που περιλαμβάνουν 
φυσικά ραδιενεργά υλικά και που προκαλούν έκθεση των 
εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν δύναται να 
παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας 

Αριθμός οργανισμών 

 Γνωστοποίηση Καταχώριση Εκκρεμεί 

1. εξόρυξη σπάνιων γαιών από μοναζίτη    

2. παραγωγή ενώσεων του θορίου και κατασκευή προϊόντων που      
περιέχουν θόριο 

   

3. επεξεργασία νιοβίου/ μεταλλεύματος τανταλίου    

4. παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 1 0 0 

5. παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας    

6. παραγωγή χρωστικής TiO2    

7. θερμική παραγωγή φωσφόρου    

8. βιομηχανία ζιρκονίου    

9. παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων 1 1 0 

10. παραγωγή σκυροδέματος, συντήρηση φούρνων κλίνκερ 2 0 1 

11. μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, 
συντήρηση λεβήτων 

1 0 0 

12. παραγωγή φωσφορικού οξέος    

13. πρωτογενής παραγωγή σιδήρου    

14. σύντηξη κασσιτέρου/μολύβδου/χαλκού    

15. εγκαταστάσεις διύλισης υπόγειων υδάτων    

16. εξόρυξη μεταλλευμάτων πέραν του μεταλλεύματος ουρανίου    

17. εξόρυξη και επεξεργασία βωξίτη και παραγωγή αλουμινίου 2 0 0 

18. χρήση ή άλλη αξιοποίηση ιαματικών φυσικών πόρων    

19. διάνοιξη σηράγγων σε βραχώδεις σχηματισμούς πλούσιους 
σε ουράνιο ή/και θόριο. 

   

Σύνολο 7 1 1 

Από τον Πίνακα 2 είναι προφανές ότι από τα δεκαεννέα (19) είδη πρακτικών που αναγνωρισμένα 
παγκοσμίως περιλαμβάνουν NORM υλικά, τα πέντε (5) διενεργούνται στην Ελλάδα. Αν και για 
κάποιες από αυτές τις πρακτικές, που διενεργούνται στην Ελλάδα, οι συγκεντρώσεις των NORM 
υλικών είναι μικρότερες από τις τιμές εξαίρεσης του Πίνακα 1, όλες περιλαμβάνουν είτε τελική 
διάθεση, είτε ανακύκλωση NORM υλικών. Επομένως, βάσει του διαγράμματος ροής του Σχήματος 1, 
καμία από αυτές τις πρακτικές δεν οδηγείται εκτός κανονιστικού ελέγχου.  

Σύμφωνα με την κυα 45872/2019, οι πρακτικές που περιλαμβάνουν NORM υλικά μπορούν να 
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διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες, υπό το πρίσμα της ακτινοπροστασίας και ασφάλειας:  

i. Πρακτική η οποία, παρά τα κριτήρια εξαίρεσης από την υποχρέωση της γνωστοποίησης, 
δύναται να προκαλέσει την παρουσία φυσικών ραδιονουκλιδίων στο νερό, τα οποία 
ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα των παροχών πόσιμου νερού ή να επηρεάσουν 
άλλες οδούς έκθεσης, έτσι ώστε η πρακτική αυτή να μην μπορεί να αγνοηθεί από άποψη 
ακτινοπροστασίας. 

ii. Πρακτική που περιλαμβάνει NORM υλικά οι συγκεντρώσεις ενεργότητας των οποίων 
υπερβαίνουν μεν, αλλά κατά λιγότερο από 10 φορές δε, τις τιμές του Πίνακα 1. 

iii. α) Η ανακύκλωση υπολειμμάτων από βιομηχανίες επεξεργασίας NORM σε οικοδομικά υλικά. 
β) Η τελική διάθεση, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση NORM που προκύπτουν από μια 
δραστηριότητα που εμπίπτει στους βιομηχανικούς τομείς που αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

iv. Πρακτική που περιλαμβάνει NORM υλικά οι συγκεντρώσεις ενεργότητας των οποίων 
υπερβαίνουν πάνω από 10 φορές τις τιμές του Πίνακα 1. 

Με βάση την κλιμακούμενη προσέγγιση, τα τρία πρώτα είδη πρακτικών (i, ii, iii) υπόκεινται σε 
γνωστοποίηση και η τέταρτη (iv) σε καταχώριση. Κάποιοι από τους οργανισμούς διενεργούν 
πρακτικές οι οποίες υπόκεινται σε γνωστοποίηση για περισσότερες από μία κατηγορίες  ή σε 
καταχώριση. 
Πίνακας 3: Οι κατηγορίες των πρακτικών με NORM υπό το πρίσμα της ακτινοπροστασίας και ασφάλειας και ο 
αριθμός των οργανισμών που εμπίπτουν στην κάθε κατηγορία. Με Α συμβολίζεται η συγκέντρωση των σειρών 
Ουρανίου, Θορίου και του Καλίου-40 στα προς εξέταση NORM που παράγει ή διαχειρίζεται ο κάθε οργανισμός. Στην 4η στήλη 
παρουσιάζεται ο αριθμός των οργανισμών που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις διαδικασίες γνωστοποίησης ή καταχώρισης. 

Πρακτική με NORM που υπόκεινται σε Γνωστοποίηση ή 
Καταχώριση 

Αριθμός οργανισμών 

 Γνωστοποίηση Καταχώριση Εκκρεμεί 

i  Α< όρια εξαίρεσης, αλλά δυνητική παρουσία NORM σε νερό 0 0 0 

ii. όρια εξαίρεσηςς < Α < 10*όρια εξαίρεσης 1 0 0 

iii. α) ανακύκλωση NORM σε οικοδομικά υλικά 2 0 1 

iii. β) τελική διάθεση, ανακύκλωση ή  επαναχρησιμοποίηση 
NORM 

4 0 0 

iv. Α > 10 * όρια εξαίρεσης 0 1 0 

Σύνολο 7 1 1 

Στην πορεία του χρόνου, λόγω αλλαγών στην προμήθεια υλικών ή στην παραγωγή και διαχείρισή 
τους, οι τιμές συγκέντρωσης ραδιενέργειας ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν. Επομένως, οι 
οργανισμοί οφείλουν να καθορίσουν κριτήρια, βάσει των οποίων επαναλαμβάνουν μέρος ή όλες τις 
διαδικασίες του πρώτου βήματος, δηλαδή την εκτίμηση της συγκέντρωσης ενεργότητας, όπως αυτό 
περιεγράφηκε παραπάνω. Εφόσον οι τιμές συγκέντρωσης ενεργότητας των NORM υλικών 
μεταβληθούν τόσο ώστε η πρακτική να αλλάζει κατηγορία (εκ των κατηγοριών του Πίνακα 3), ο 
οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.  
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1.2. Σύστημα και πρόγραμμα επιθεωρήσεων για πρακτικές με NORM υλικά 
Η ΕΕΑΕ διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των οργανισμών, με στόχο την 
επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και τους όρους των 
εγκρίσεων. Εφαρμόζοντας την κλιμακούμενη προσέγγιση, οι πρακτικές με NORM εντάσσονται στο 
πρόγραμμα επιθεωρήσεων του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων (ΤΑΕ).  

Κατά τις επιθεωρήσεις, μεταξύ άλλων, συλλέγονται δείγματα υλικών NORM δειγματοληπτικά τα 
οποία αναλύονται και μετρώνται καταλλήλως. Προς το παρόν έχουν διενεργηθεί δύο επιτόπιες 
επιθεωρήσεις σε οργανισμούς που συγκαταλέγονται στον βιομηχανικό τομέα «εξόρυξη και 
επεξεργασία βωξίτη και παραγωγή αλουμινίου». Το επόμενο διάστημα αναμένεται να διενεργηθούν 
επιτόπιες επιθεωρήσεις και σε άλλους οργανισμούς, με βάση την κλιμακούμενη προσέγγιση, δηλαδή 
με προτεραιότητα σε αυτούς που υπόκεινται σε καταχώριση. 

 

2.  Αναλυτικά στοιχεία ανά βιομηχανικό τομέα 
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των NORM υλικών, 
τη συγκέντρωση ενεργότητάς τους και το είδος διαχείρισης ή απόθεσής τους. 

2.1. Παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου  
Κατά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, παράγεται πετρελαιομένη ιλύς η οποία 
περιέχει αυξημένες ποσότητες φυσικών ραδιονουκλιδίων. Επίσης, ενδέχεται να συσσωρευτούν 
άλατα χημικών ενώσεων με αυξημένες ποσότητες φυσικών ραδιονουκλιδίων σε εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Προς το παρόν ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου παράγει NORM υλικά. Η παραγωγή και προσωρινή απόθεσή τους γίνεται στις εγκαταστάσεις 
του οργανισμού στον Νομό Καβάλας. Αναλυτικά στοιχεία  παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 
Πίνακας 4: Στοιχεία των NORM υλικών της βιομηχανίας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα. Εντός παρένθεσης το ισότοπο της αντίστοιχης σειράς, το οποίο παρουσιάζει την μέγιστη συγκέντρωση. 

Υλικό Πετρελαιομένη Ιλύς προερχόμενη από καθαρισμό δεξαμενών 

Συγκέντρωση Σειρά U-238 (Ra-226) Σειρά Th-232 (Ra-228) K-40 

(Bq/kg) από 33 έως 1355 από 18 έως 3558 από 57 έως 460 

Ποσότητα Αποθηκευμένη ποσότητα Παραγόμενη ποσότητα ανά 3ετία 

 <2000m3 ~72t 

Διαχείριση Προσωρινή απόθεση σε τσιμεντένιες δεξαμενές με στέγαστρο 

 

Όσο αφορά την παρουσία NORM υλικών στο νερό, δείγματα νερού συλλέχθηκαν από διάφορες 
θέσεις πλησίον των δεξαμενών και μετρήθηκαν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν απουσία τέτοιων υλικών. 

Ο οργανισμός ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα, όπως: περιορισμό του χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με NORM υλικά,  
απομάκρυνση θέσεων εργασίας από τις εναποθέσεις NORM και ατομικά προστατευτικά μέσα για 
την προστασία των εργαζομένων κατά τον καθαρισμό δεξαμενών και διαχείρισης NORM υλικών 
(ρουχισμός εργασίας, γάντια, αναπνευστικές συσκευές, κλπ). Η ετήσια δόση που λαμβάνεται από 
τους εργαζομένους υπολογίζεται από 12 έως 50μSv/έτος, δηλαδή πολύ μικρότερη από το όριο δόσης 
1000 μSv/έτος (1mSv/έτος) και τα περιοριστικά επίπεδα δόσης 300 μSv/έτος, που ισχύουν για το 
κοινό. 
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2.2. Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων 
Κατά την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, παράγεται η φωσφογύψος η οποία περιέχει 
αυξημένες ποσότητες φυσικών ραδιονουκλιδίων. Επίσης, ενδέχεται να συσσωρευτούν άλατα 
χημικών ενώσεων με αυξημένες ποσότητες φυσικών ραδιονουκλιδίων σε εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Προς το παρόν ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων 
παράγει NORM υλικά. Η παραγωγή και προσωρινή απόθεσή τους γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
οργανισμού στον Νομό Καβάλας. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 
Πίνακας 5: Στοιχεία των NORM υλικών της βιομηχανίας παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων στην Ελλάδα. 
Εντός παρένθεσης το ισότοπο της αντίστοιχης σειράς, το οποίο παρουσιάζει τη μέγιστη συγκέντρωση. 

Υλικό Φωσφογύψος 

Συγκέντρωση Σειρά U-238 (Ra-226) Σειρά Th-232 (Th-228) K-40 

(Bq/kg) από 358 έως 515 Από 6 έως 30 από 8 έως 367 

Ποσότητα Αποθηκευμένη ποσότητα Παραγόμενη ποσότητα ανά έτος 

 6675000m3 = 15 300 000t ~250 000t 

Διαχείριση Απόθεση σε σωρούς 

Υλικό Ρυπασμένα με NORM υλικά  

Συγκέντρωση Σειρά U-238 (Ra-226) Σειρά Th-232 (Th-228) K-40 

(Bq/kg) <4 200 000 <53 000 <16 000 

Ποσότητα Αποθηκευμένη ποσότητα  Παραγόμενη ποσότητα ανά 10ετία  

 ~50m3 = ~1,5t ~0,0t 

Διαχείριση Προσωρινή απόθεση σε 150m2 με τσιμεντένιο υπόστρωμα και υπερκείμενη μεμβράνη 
στεγανοποίησης 

Όσο αφορά την παρουσία NORM υλικών στο νερό, δείγματα νερού συλλέχθηκαν από διάφορες 
θέσεις πλησίον των αποθέσεων και μετρήθηκαν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν απουσία τέτοιων υλικών. 

Ο οργανισμός ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα, όπως: περιορισμό του χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με NORM υλικά, 
απομάκρυνση θέσεων εργασίας από τις εναποθέσεις NORM και ατομικά προστατευτικά μέσα για 
την προστασία των εργαζομένων κατά την διαχείριση NORM υλικών. Οι ετήσιες δόσεις σε 
μεμονωμένους εργαζομένους που εργάζονται σε συγκεκριμένες, περιορισμένες σε αριθμό, θέσεις 
εργασίας υπολογίζονται από 350 έως 420 μSv/έτος, υπό το δυσμενέστερο σενάριο, δηλαδή 
μικρότερες από το όριο δόσης 1000 μSv/έτος (1mSv/έτος), που ισχύει για το κοινό. Δεδομένου ότι 
ενδέχεται να γίνει υπέρβαση των περιοριστικών επιπέδων δόσης (300 μSv/έτος), συνιστάται η 
εποπτεία των παραπάνω αναφερόμενων μέτρων ακτινοπροστασίας των εργαζομένων από τον 
οργανισμό.   

2.3. Μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, συντήρηση λεβήτων 
Τα κύρια NORM υλικά που παράγονται κατά την παραγωγή ενέργειας με καύση λιγνίτη είναι η 
ιπτάμενη τέφρα και η υγρή τέφρα. Επίσης, παράγεται γύψος. Τα υλικά αυτά, με κατάλληλη ανάμειξη, 
επαναχρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητικά υλικά σε εξαντλημένα ορυχεία λιγνίτη. Επίσης μέρος 
της ξηρής ιπτάμενης τέφρας αποστέλλεται σε βιομηχανίες τσιμέντου με σκοπό την ανακύκλωση σε 
οικοδομικά υλικά. 

Η παραγωγή και εναπόθεση της τέφρας πραγματοποιείται στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, του 
Αμύνταιου, της Φλώρινας (ΑΗΣ Μελίτης) και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Οι υφιστάμενες 
ποσότητες εναποθέσεων εκτιμώνται χονδρικά σε 300-400 εκατομμύρια τόνους και υφίστανται 
κυρίως στην περιοχή της Πτολεμαΐδας (περίπου το 75%) και της Μεγαλόπολης (περίπου το 15%), 
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ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες μοιράζονται στους ΑΗΣ Αμύνταιου και Μελίτης. Στα πλαίσια της 
απολιγνιτοποίησης της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα, οι μελλοντικές ποσότητες εναποθέσεων 
εκτιμώνται να είναι μηδαμινές. Η ποσότητα ξηρής τέφρας που προωθείται στις βιομηχανίες 
τσιμέντου της χώρας εκτιμάται σε 100 χιλιάδες τόνους καθ’ έτος, περίπου, ενώ η συνολική ποσότητα 
που έχει ανακυκλωθεί σε οικοδομικά υλικά μέχρι σήμερα εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια τόνους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων στην ελληνική τέφρα είναι 
χαμηλότερες και σε λίγες περιπτώσεις περίπου ίσες με τις τιμές εξαίρεσης του Πίνακα 1. Μία 
χονδρική εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της διαχείρισης της παραγόμενης τέφρας παρουσιάζεται 
στο γράφημα του Σχήματος 2.  

 
Σχήμα 2: Εκτίμηση της ετήσιας διαχείρισης τέφρας. Η συνολική απόθεση σε εξαντλημένα ορυχεία λιγνίτη όλης της χώρας 
φαίνεται με κόκκινους κύκλους. Η ανακύκλωση της ξηρής τέφρας σε οικοδομικά υλικά ξεκινάει συστηματικά την δεκαετία του 
’90. Λόγω της απολιγνιτοποίησης της παραγωγής ενέργειας παρατηρείται έντονη μείωση των ποσοτήτων τα τελευταία έτη. Τα 
στοιχεία από το 2010 έως το 2019 προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις της ΔΕΗ, ενώ για τα προηγούμενα έτη έχει γίνει εκτίμηση 
με συσχέτιση της συνάρτησης παραγωγής τέφρας με την συνάρτηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. 

Η παρουσία NORM υλικών στο νερό δεν αναμένεται, λόγω της κατάλληλης διαχείρισης της τέφρας, 
αλλά και της χαμηλής συγκέντρωσης φυσικών ραδιονουκλιδίων σε αυτή και στα άλλα υλικά που 
εναποθέτονται για την βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας των αποθέσεων άγονων υλικών των 
ορυχείων (χαμηλότερες των τιμών εξαίρεσης του Πίνακα 1). Ωστόσο, δείγματα νερού συλλέχθηκαν 
από διάφορες θέσεις πλησίον των αποθέσεων και μετρήθηκαν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν απουσία τέτοιων υλικών. 

Ο οργανισμός ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα, με κύριο την διαβροχή της ιπτάμενης τέφρας, ώστε να περιοριστεί η αιώρησή της 
στον αέρα. Οι ετήσιες δόσεις που λαμβάνονται από τους εργαζομένους υπολογίζονται, σε συνήθεις 
συνθήκες εργασίας από 120 έως 240 μSv/έτος δηλαδή μικρότερες από τα περιοριστικά επίπεδα 
δόσης (300 μSv/έτος), που ισχύουν για το κοινό. Ο οργανισμός, με έναν λιγότερο ρεαλιστικό 
υπολογισμό (8 hr/ημέρα * 300 ημέρες εργασίας/έτος) εκτιμά τις δόσεις εργαζομένων που 
εργάζονται σε συγκεκριμένες, περιορισμένες σε αριθμό θέσεις εργασίας, από 400 έως 600 μSv/έτος. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ενδέχεται να γίνει υπέρβαση των περιοριστικών επιπέδων δόσης 
(300 μSv/έτος), συνιστάται η εποπτεία των παραπάνω αναφερόμενων μέτρων ακτινοπροστασίας 
των εργαζομένων από τον οργανισμό. 

2.4. Εξόρυξη και επεξεργασία βωξίτη και παραγωγή αλουμινίου 
Το κύριο NORM υλικό που παράγεται κατά την  εξόρυξη και επεξεργασία βωξίτη και παραγωγή 
αλουμινίου είναι η ερυθρά ιλύς ή κατάλοιπα βωξίτη. Η παραγωγή καταλοίπων βωξίτη γίνεται από 
δύο οργανισμούς στην Ελλάδα, στον νομό Βοιωτίας. Οι οργανισμοί έχουν ολοκληρώσει την 
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διαδικασία γνωστοποίησης των πρακτικών τους. Ο ένας οργανισμός διατηρεί αποθέσεις του υλικού, 
με σκοπό την πλήρη διάθεσή του στην βιομηχανία παραγωγής αλουμίνας – αλουμινίου, οικοδομικών 
υλικών και τη σιδηροβιομηχανία. Ο άλλος οργανισμός αποθέτει τα κατάλοιπα βωξίτη σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο και διαθέτει περίπου το 10% αυτών για ανακύκλωση σε οικοδομικά υλικά. Η 
συνολική ποσότητα της απόθεσης είναι περίπου 8 με 9 εκατομμύρια τόνοι καταλοίπων βωξίτη, ενώ 
η ετήσια ποσότητα που παράγεται είναι περίπου 0,8 με 0,9 εκατομμύρια τόνοι. Οι συγκεντρώσεις 
φυσικών ραδιονουκλιδίων στα ελληνικά κατάλοιπα βωξίτη είναι χαμηλότερες των τιμών εξαίρεσης 
του Πίνακα 1. Επίσης, δείγματα από τον εισαγόμενο λατερικό βωξίτη αποστέλλονται από τον 
οργανισμό για μέτρηση της συγκέντρωσης φυσικών ραδιονουκλιδίων και τα αποτελέσματα 
δείχνουν συγκεντρώσεις χαμηλότερες των τιμών εξαίρεσης του Πίνακα 1. 

Η παρουσία NORM υλικών στο νερό δεν αναμένεται, λόγω της κατάλληλης διαχείρισης των 
καταλοίπων βωξίτη, της γεωγραφικής θέσης των εναποθέσεων, αλλά και της χαμηλής 
συγκέντρωσης φυσικών ραδιονουκλιδίων (χαμηλότερη των τιμών εξαίρεσης του Πίνακα 1). 
Ωστόσο, δείγματα νερού συλλέχθηκαν από διάφορες θέσεις πλησίον των αποθέσεων και 
μετρήθηκαν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν απουσία τέτοιων υλικών. 

Οι οργανισμοί ελέγχουν την έκθεση των εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα, όπως: έλεγχο του χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με NORM υλικά και ατομικά 
προστατευτικά μέσα για την προστασία των εργαζομένων κατά την διαχείριση NORM υλικών. Οι 
ετήσιες δόσεις που λαμβάνονται από τους εργαζομένους σε συνήθεις συνθήκες εργασίας 
υπολογίζονται από 48 έως 170 μSv/έτος, πολύ μικρότερες από το όριο δόσης 1000 μSv/έτος 
(1mSv/έτος) και  τα περιοριστικά επίπεδα δόσης (300 μSv/έτος) που ισχύουν  για το κοινό. 

2.5. Παραγωγή σκυροδέματος, συντήρηση φούρνων κλίνκερ  
Κατά την παραγωγή τσιμέντου δεν παράγονται NORM υλικά, αλλά αυτά εισέρχονται ως πρώτες 
ύλες στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 75 και το Παράρτημα VIII του π.δ. 
101/2018, το τελικό προϊόν πρέπει να έχει δείκτη συγκέντρωσης ενεργότητας Ι μικρότερο του 1, για 
να αποκλείεται η υπέρβαση του επιπέδου αναφοράς του 1mSv/έτος. Ο δείκτης Ι υπολογίζεται για 
κάθε τελικό προϊόν, σύμφωνα με την εξίσωση (1.1) και συγκρίνεται με τη μονάδα.  

Προς το παρόν δύο από τους τρεις οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου 
και στη συντήρηση φούρνων κλίνκερ έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία γνωστοποίησης των 
πρακτικών τους. Για τον οργανισμό που δεν έχει ανταποκριθεί στην απαίτηση γνωστοποίησης των 
πρακτικών του εξετάζονται μέτρα συμμόρφωσης. Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω 
αφορούν τους δύο οργανισμούς που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία γνωστοποίησης των 
πρακτικών τους. 

Η προσωρινή απόθεση των NORM υλικών γίνεται στις κατά τόπους εγκαταστάσεις των 
οργανισμών, στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Μαγνησίας και Εύβοιας όπου και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιμέντων. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 
6. Ο δείκτης Ι για όλους τους τύπους τσιμέντων κυμαίνεται από 0,09 έως 0,59, δηλαδή είναι σαφώς 
χαμηλότερος της τιμής 1. Στον πίνακα, σημαντικές πρώτες ύλες θεωρούνται αυτές που ενδέχεται να 
έχουν συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων πάνω από τις τιμές εξαίρεσης του Πίνακα 1. 
Επισημαίνεται ότι για όλες αυτές τις πρώτες ύλες, οι συγκεντρώσεις είναι σχεδόν ίσες ή μικρότερες 
από τις τιμές εξαίρεσης. 

Η παρουσία NORM υλικών στο νερό δεν αναμένεται, λόγω της κατάλληλης διαχείρισης των πρώτων 
υλών και των ροών όμβριων υδάτων αλλά και της χαμηλής συγκέντρωσης NORM υλικών στις 
πρώτες ύλες (χαμηλότερες των τιμών εξαίρεσης του Πίνακα 1). 

Οι οργανισμοί ελέγχουν την έκθεση των εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα, όπως: έλεγχο του χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με NORM υλικά, 
απομάκρυνση πόστων εργασίας από τις εναποθέσεις NORM και ατομικά προστατευτικά μέσα για 
την προστασία των εργαζομένων κατά την διαχείριση NORM υλικών. Οι ετήσιες δόσεις στους 
εργαζομένους υπολογίζονται 25 μSv/έτος για συνήθεις συνθήκες εργασίας έως 135 μSv/έτος για 
την ακραίες συνθήκες εργασίας,  που  είναι πολύ μικρότερες από το όριο δόσης 1000 μSv/ έτος 
(1mSv/έτος) και τα περιοριστικά επίπεδα δόσης (300 μSv/έτος), που ισχύουν για το κοινό. 
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Πίνακας 6: Στοιχεία των NORM υλικών της βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντων στην Ελλάδα. Η συγκέντρωση 
αφορά τα τελικά προϊόντα, δηλαδή τσιμέντα διαφόρων τύπων. Εντός παρένθεσης το ισότοπο της αντίστοιχης 
σειράς, το οποίο παρουσιάζει τη μέγιστη συγκέντρωση. 

 Πίνακας 7 (ΜΕΡΟΣ Α): 

Υλικό Τσιμέντα διαφόρων τύπων 

Συγκέντρωση Σειρά U-238 (Ra-226) Σειρά Th-232 (Th-232) K-40 

(Bq/kg) από 35 έως 115 από 0,6 έως 35 από 95 έως 360 

Ποσότητα 
σημαντικών 
πρώτων υλών 

Προσωρινά αποθηκευμένες ποσότητες 

(1000x t) 

Ετήσια κατανάλωση - αξιοποίηση  

(1000x t) 

Νομός Αττικής Θες/νίκης Αχαΐας Αττικής Θες/νίκης Αχαΐας 

Ξηρή Ιπτ. Τέφρα 2,5 2  200 168  

Ερυθρά ιλύς - - από 2 έως 3 - - 20 

Φθορίτης - από 2 έως 3 - - 10 - 

Ποζολάνη από 10 έως 15 από 10 έως 15 από 15 έως 20 210 175 200 

Διαχείριση 
Συνεχής παραλαβή και ανάλωση των πρώτων υλών. Διάθεση των τελικών προϊόντων 

(τσιμέντων) σε οικοδομικά υλικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ακτινοπροστασίας.  

 

 Πίνακας 8 (ΜΕΡΟΣ Β): 

Υλικό Τσιμέντα διαφόρων τύπων 

Συγκέντρωση Σειρά U-238 (Ra-226) Σειρά Th-232 (Th-232) K-40 

(Bq/kg) από 22 έως 54 από 16 έως 20 από 144 έως 221 

Ποσότητα 
σημαντικών 
πρώτων υλών 

Προσωρινά αποθηκευμένες ποσότητες 

(1000x t) 

Ετήσια κατανάλωση - αξιοποίηση  

(1000x t) 

Νομός Μαγνησίας Ευβοίας Μαγνησίας Ευβοίας 

Ξηρή Ιπτ. Τέφρα 0,5 - 35 - 

Ερυθρά ιλύς 3,1 - 25 - 

Φθορίτης 4 1,5 5,1 3,4 

Ποζολάνη 4,5 1 11 0,15 

Διαχείριση 
Συνεχής παραλαβή και ανάλωση των πρώτων υλών. Διάθεση των τελικών προϊόντων 

(τσιμέντων) σε οικοδομικά υλικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ακτινοπροστασίας.  
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3. Συγκεντρωτικά στοιχεία  
Εναποθέσεις υλικών και συγκεντρώσεις ενεργότητας 

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω βιομηχανικούς τομείς σχετίζεται με πρακτικές  διαφορετικών 
NORM υλικών σε διαφορετικές ποσότητες και με διαφορετικές συγκεντρώσεις φυσικών 
ραδιονουκλιδίων. Οι διαφορές αυτές φαίνονται στα γραφήματα του Σχήματος 3 και του Σχήματος 
4. Επισημαίνεται ξανά ότι, αν και για κάποιες από τις πρακτικές, που διενεργούνται στην Ελλάδα, οι 
συγκεντρώσεις των NORM υλικών είναι μικρότερες από τις τιμές εξαίρεσης του Πίνακα 1, όλες 
περιλαμβάνουν, είτε εναποθέσεις που πιθανότατα θα καταλήξουν ως τελική διάθεση, είτε 
ανακύκλωση NORM υλικών. Επομένως, βάσει του διαγράμματος ροής του Σχήματος 1, καμία από 
αυτές τις πρακτικές δεν οδηγείται εκτός κανονιστικού ελέγχου. 

   
Σχήμα 3: Με γαλάζιο, οι ποσότητες που έχουν εναποτεθεί ήδη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των οργανισμών. Με πορτοκαλί, 
οι ποσότητες που εναποτίθενται κάθε έτος. Τα Ρυπασμένα Υλικά με άλατα Φωσφογύψου δεν αναμένεται να προκύψουν στο 
μέλλον και τουλάχιστον για την επόμενη 10ετία. 

  
Σχήμα 4: Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων ενεργότητας των φυσικών ραδιονουκλιδίων στα NORM υλικά και στο τσιμέντο που 
παράγει και διαχειρίζεται η ελληνική βιομηχανία, ανά κατηγορία υλικού. Η πράσινη γραμμή δείχνει την τιμή εξαίρεσης για το 
Κ-40, ενώ η κόκκινη την τιμή εξαίρεσης για τις σειρές U-238 και Th-232 (βλ. Πίνακας 1).  

Οι ποσότητες τέφρας που έχουν ήδη εναποτεθεί στην Ελλάδα ξεπερνούν κατά τουλάχιστον μια τάξη 
μεγέθους τις ποσότητες φωσφογύψου και καταλοίπων βωξίτη, ενώ οι ποσότητες πετρελαιομένης 
ιλύος είναι μερικές τάξεις μεγέθους χαμηλότερες και βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση σε 
τσιμεντένιες δεξαμενές. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, οι συγκεντρώσεις ενεργότητας αυτών των 
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υλικών δεν ξεπερνούν ή είναι πολύ κοντά στις τιμές εξαίρεσης του Πίνακα 1. Μόνο μια μικρή 
ποσότητα ρυπασμένων υλικών με άλατα φωσφογύψου παρουσιάζει συγκεντρώσεις ενεργότητας 
μεγαλύτερες από το 10πλάσιο των τιμών εξαίρεσης του Πίνακα 1.  

Οι ποσότητες NORM υλικών που εναποτίθενται κάθε έτος εκτιμώνται από τα στοιχεία των 
τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίπτωση της τέφρας, η ετήσια παραγωγή της 
αναμένεται φθίνουσα, λόγω της απολιγνιτοποίησης της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα. Όσον 
αφορά τα ρυπασμένα υλικά με άλατα φωσφογύψου, δεν αναμένεται να προκύψουν νέα υλικά από 
τη βιομηχανία παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων. Τα υφιστάμενα ρυπασμένα παλαιά μέταλλα 
προήλθαν από έκτακτες εργασίες αντικατάστασης μηχανικών μερών της βιομηχανίας παραγωγής 
φωσφορικών λιπασμάτων και δεν αναμένεται η ανάγκη επανάληψής τους στο μέλλον, τουλάχιστον 
κατά την επόμενη 10ετία. 

Έκθεση εργαζομένων 

Αναφορικά με την έκθεση των εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες από τα NORM υλικά, οι 
εκτιμώμενες δόσεις είναι σαφώς χαμηλότερες από το όριο δόσης των 1000 μSv/έτος (1mSv/έτος) 
που ισχύει για το κοινό, δεδομένης της χαμηλής συγκέντρωσης φυσικών ραδιονουκλιδίων στα 
NORM υλικά των ελληνικών βιομηχανιών και της κατάλληλης διαχείρισής τους από τους εκάστοτε 
οργανισμούς. Ειδικότερα,  στο Σχήμα 5, παρουσιάζεται μια σύγκριση των δόσεων που υπολογίζεται 
να ενέχει η κάθε πρακτική στους εργαζόμενους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δόσεις έχουν υπολογιστεί 
λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες εργασίας πλέον (δυσμενέστερες) του κανονικού, γεγονός που 
σημαίνει ότι στην πραγματικότητα οι δόσεις αναμένεται να είναι ακόμα χαμηλότερες. Επιπλέον, οι 
δόσεις αφορούν συγκεκριμένες, λίγες θέσεις  εργασίας κοντά στις εναποθέσεις ή την επεξεργασία 
NORM υλικών. Στην περίπτωση των φωσφορικών λιπασμάτων, επειδή ενδέχεται να γίνει υπέρβαση 
των περιοριστικών επιπέδων δόσης (300 μSv/έτος), συνιστάται η εποπτεία των παραπάνω 
αναφερόμενων μέτρων ακτινοπροστασίας των εργαζομένων από τον οργανισμό. 

 
Σχήμα 5: Η μέγιστη και η ελάχιστη δόση που ενδέχεται να λάβουν οι εργαζόμενοι κατά την απασχόλησή τους με NORM υλικά, 
ανά βιομηχανικό τομέα, σε συγκεκριμένες, λίγες θέσεις εργασίας και με δυσμενείς υποθέσεις σεναρίου έκθεσης. Επισημαίνεται 
για σύγκριση, ότι για το κοινό, το ετήσιο όριο δόσης είναι 1000μSv/έτος και το περιοριστικό επίπεδο δόσης 300 μSv/έτος. 

Μεσοπρόθεσμα δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στις πρακτικές που εφαρμόζονται από τη 
βιομηχανία NORM υλικών, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις ετήσιες δόσεις των 
εργαζομένων. Ακόμα και στην περίπτωση επιπλέον προμήθειας NORM υλικών από το εξωτερικό για 
την κάλυψη των αναγκών των τσιμεντοβιομηχανιών σε ποσότητες τέφρας, ερυθράς ιλύος και 
άλλων πρώτων υλών, η ετήσια δόση που θα προκύπτει από τα παραγόμενα οικοδομικά υλικά θα 
είναι εντός των επιτρεπτών τιμών και επιπέδων δόσης, καθόσον ο υπολογισμός του δείκτη 
συγκέντρωσης Ι (βλ. σχέση 1.1) και οι διαδικασίες της εκ νέου μέτρησης της συγκέντρωσης 
ενεργότητας όταν αλλάζει ο προμηθευτής των πρώτων υλών, έχουν ενταχθεί στο σύστημα 
ποιότητας της εν λόγω βιομηχανίας.   
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικότερα, στην περίπτωση μελλοντικής διαχείρισης – επεξεργασίας των 
ρυπασμένων υλικών με άλατα φωσφογύψου, ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να ληφθεί για τον 
υπολογισμό και τον περιορισμό της δόσης που ενδέχεται να λάβουν οι εργαζόμενοι που θα 
απασχοληθούν. Επίσης ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να ληφθεί για την τελική διάθεση των προϊόντων 
(άλατα Ra-226 κλπ) αυτής της διαχείρισης – επεξεργασίας.  

 

4. Συμπεράσματα 
Για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις πρακτικές με NORM υλικά, αρχικά καταρτίστηκε 
κατάλογος με τις σχετικές βιομηχανίες (βάσει του άρθρου 23 του π.δ. 101/2018), για την ενημέρωση 
των οποίων η ΕΕΑΕ διοργάνωσε «Συνάντηση ενημέρωσης για τον κανονιστικό έλεγχο πρακτικών 
που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά (NORM)» στις 20 Φεβρουαρίου του 2020. Στη 
συνέχεια και κατόπιν επιμέρους ενημερώσεων για εξειδικευμένα θέματα, κατατέθηκαν από τις 
βιομηχανίες οι τελικές εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες (βλ. άρθρα 
8 και 12 της κυα 45872/2019). Η πλειοψηφία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων έχει ήδη ενταχθεί 
στο κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ΕΕΑΕ στο άμεσο μέλλον αναφορικά με τους 
οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές σχετικές με NORM υλικά , τα οποία ενδέχεται να περιέχουν 
φυσικά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, είναι: 

1. Η διενέργεια ρυθμιστικών επιθεωρήσεων βάσει κλιμακούμενης προσέγγισης  

2. Η τακτική εποπτεία των νέων ποσοτήτων NORM υλικών που παράγονται στην Ελλάδα και 
η ελεγχόμενη ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίησή και διάθεσή τους, με τρόπους που να 
διασφαλίζουν την τήρηση των ορίων δόσης και των περιοριστικών επιπέδων δόσης.   

3. Ο προσδιορισμός των κατάλληλων μέτρων συμμόρφωσης  για την περίπτωση των 
οργανισμών που περιλαμβάνουν πρακτικές με υλικά NORM. 

4. Ο σχεδιασμός μακροχρόνιων πρακτικών διαχείρισης των περιορισμένων ποσοτήτων NORM 
υλικών που παρουσιάζουν συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερες από το 10πλάσιο των τιμών 
εξαίρεσης και υπόκεινται σε καταχώριση. Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί προτείνεται να 
καταθέσουν στην ΕΕΑΕ τον σχετικό σχεδιασμό πρακτικών διαχείρισης, ώστε οι πρακτικές 
αυτές να εγκριθούν, πιθανότατα στο πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, λόγω 
της αυξημένης συγκέντρωσης των φυσικών ραδιονουκλιδίων στα εν λόγω υλικά. 
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