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Πρόλογος

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, καθώς ήταν η δεύτερη κατά 
σειρά χρονιά δοκιμασίας λόγω της πανδημίας. Η ΕΕΑΕ έχοντας ξεκινήσει πιλοτικά από το 2020, 
υιοθέτησε πλήρως το 2021 διαδικασίες εξ αποστάσεως άσκησης του ρυθμιστικού της ελέγχου 
και έκανε πλήρη χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων που διευκόλυναν την εξ αποστάσεως 
εργασία αλλά και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την ΕΕΑΕ μερών.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της διετίας 2020-21, στο 
πλαίσιο τήρησης των διετών κύκλων στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε. Πορευτήκαμε 
με πυξίδα την ενίσχυση της ακτινοπροστασίας και της ραδιολογικής ασφάλειας, την αναβάθμιση 
της κοινωνικής διάστασης του ρόλου της ΕΕΑΕ αλλά και την ενίσχυση της οργανωσιακής και 
διαχειριστικής επάρκειας της υπηρεσίας και καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας τους στόχους. 
Έτσι, με ακόμη μεγαλύτερη ζέση σχεδιάσαμε το 2021 τους νέους στρατηγικούς στόχους για το 
διάστημα 2022-23, λαμβάνοντας υπόψη τα πεπραγμένα της προηγούμενης διετίας.

Σημαντικό κομμάτι της αναβάθμισης της κοινωνικής διάστασης του ρόλου της ΕΕΑΕ αποτελούν 
και οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ακτινοπροστασίας, που το 2021 ήταν 
πυκνές, καθώς τη χρονιά αυτή ολοκληρώσαμε με επιτυχία το στρατηγικό πρόγραμμα «ΑΥΡΑ - 
Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και 
τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης».

Επιπλέον, μέσα στη χρονιά που πέρασε κάναμε σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια ριζικής 
αναθεώρησης του εθνικού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από ραδιο-
λογικό ή πυρηνικό παράγοντα. Η χρονιά επισφραγίστηκε με την εκπόνηση και έκθεση σε δημόσια 
διαβούλευση από την ΕΕΑΕ ενός σημαντικού για τη χώρα σχεδίου, του «Ειδικού Σχεδίου Από-
κρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος 
σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων», η τελική έγκριση και έκδοση του οποίου αναμένεται  
το 2022.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία για τις ρυθμιστικές δράσεις της ΕΕΑΕ 
στα πεδία των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για το έτος 2021, καθώς και τις 
δραστηριότητές της στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και καινοτομίας και των διεθνών 
σχέσεων, καταδεικνύοντας τον σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο μας αλλά και τη σημαντική συνει-
σφορά μας στην παροχή τεχνολογικών και επιστημονικών υπηρεσιών. 

Είμαστε περήφανοι διότι και το 2021, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, παραμείναμε 
πιστοί στο έργο μας και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την πολιτεία καταφέρα-
με να εκπληρώσουμε στο ακέραιο τον ρόλο μας ως ρυθμιστική αρχή, ειδικά σε ό,τι αφορά στο 
πεδίο των στρατηγικών μας στόχων.

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 τεχνολογί-

ας, 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
 y  Αμεροληψία και ακεραιότητα. Λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια 

και αναγνωρίζουμε την ατομική μας ευθύνη στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 y  Επάρκεια. Φροντίζουμε να διαθέτουμε άριστη τεχνογνωσία και να προσφέρονται στα στελέχη 

μας ευκαιρίες συνεχούς επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

 y  Ποιότητα και Αξιοπιστία. Παρέχουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες, με υψηλό βαθμό εξειδίκευ-

σης και σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

 y  Διαφάνεια. Δημοσιοποιούμε τα στοιχεία του ρυθμιστικού ελέγχου που άπτονται της προστα-

σίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στη 

λειτουργία της ΕΕΑΕ.

 y  Κοινωνική ευθύνη. Έχουμε συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

 y  Αριστεία. Φιλοδοξούμε να είμαστε σημείο αναφοράς σε θέματα ραδιολογικής προστασίας και 

πυρηνικής ασφάλειας.

 y  Εξωστρέφεια. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη σχέσεων και την ανταλλαγή γνώσεων με άλλους 

φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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Διοίκηση 
Η διοίκηση της ΕΕΑΕ ασκείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Η σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Χρήστος Χουσιάδας

	 	Διευθυντής	Ερευνών,	Εθνικό	Κέντρο	Έρευνας	Φυσικών	Επιστηµών	

«Δηµόκριτος»

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Νικόλαος Καλλίθρακας - Κόντος

	 Καθηγητής	Σχολής	Μηχανικών	Ορυκτών	Πόρων	Πολυτεχνείου	Κρήτης

ΜΕΛΗ Βασίλειος Κονδύλης

	 	Αναπληρωτής	Καθηγητής	Νοµικής	Σχολής	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	

Πανεπιστηµίου	Αθηνών

 Γεώργιος Χρυσανθόπουλος
		 Δικηγόρος

  Μάριος Αναγνωστάκης

	 	Καθηγητής	Σχολής	Μηχανολόγων	Μηχανικών,	Τοµέας	Πυρηνικής	

Τεχνολογίας,	Εθνικού	Μετσόβιου	Πολυτεχνείου

 Ανδρέας Φωτόπουλος

	 	Οµότιµος	Καθηγητής	Πυρηνικής	Ιατρικής	Τµήµατος	Ιατρικής	Πανεπιστηµίου	

Ιωαννίνων

 Απόστολος Καραντάνας

	 Καθηγητής	Ακτινολογίας	Ιατρικής	Σχολής	Πανεπιστηµίου	Κρήτης

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ συνεδρίασε 8 φορές το έτος 2021, εκ των οποίων οι 5 εξ 

αποστάσεως λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας και 3 με υβριδικό τρόπο (εξ’ αποστάσεως 

αλλά και με φυσική παρουσία). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου 

της ΕΕΑΕ δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό της τόπο.

https://eeae.gr/εεαε/συνεδριάσεις-–-πρακτικά-δ-σ
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Ανθρώπινο δυναμικό
Στην ΕΕΑΕ εργάζονται 71 άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης, 

καθώς η πλειονότητά τους διαθέτει τίτλους ανώτατης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Για την 

ΕΕΑΕ αποτελεί προτεραιότητα η συνεχής εκπαίδευση των μελών του προσωπικού και τη συμμε-

τοχή τους σε διεθνή δίκτυα μέσα από τα οποία αποκτούν νέες γνώσεις και παρακολουθούν τις 

εξελίξεις στα αντικείμενά τους.

Τμήμα Δοσιμετρίας &
Βαθμονομήσεων

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος

Διεύθυνση Αδειών 
& Ρυθμιστικών 
Επιθεωρήσεων

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
Ρυθμιστικού Σχεδιασμού, 
Υποδομών και Έρευνας

Αυτοτελές Τμήμα 
Οικονομικού 
και Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Μονάδα Οικονομικής 
και Διοικητικής 
Υποστήριξης του 
ΕΛΚΕ

Αυτοτελές 
Τμήμα Νομικών 
Υποθέσεων

Αυτοτελές 
Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων

Τμήμα Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών

Τμήμα Μη 
Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών

Τμήμα Δοσιμετρίας &
Βαθμονομήσεων

Τμήμα Εποπτείας 
Ραδιενέργειας 
Περιβάλλοντος

Τμήμα Πληροφορικής

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

Κατηγοριοποίηση  
ανά φύλο

Άνδρες

37 34

Γυναίκες

36-4625-35 47-57
άνω των 

58

Ηλικιακή 
κατανομή 

προσωπικού

378 22 4
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Ειδικοί 
Λειτουργικοί 
Επιστήμονες 

Διοικητικό 
προσωπικό

Επιστημονικό 
και τεχνικό 
προσωπικό

Κατηγορίες 
προσωπικού

Μόνιμο 
προσωπικό

Σύμβαση 
αορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
ορισμένου 

χρόνου

Σύμβαση 
έργου

Σχέση 
εργασίας

Διδακτορικό 
δίπλωμα

Μεταπτυχιακό 
δίπλωμα

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

Πανεπιστημιακή 
& Τεχνολογική 

εκπαίδευση

Επίπεδο 
εκπαίδευσης

12 12 47

20 12 38 1

18 31 913
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Οικονομικοί πόροι
Σύμφωνα με τον ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυ-

τοτέλειας στην άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων της. Η λειτουργία της ΕΕΑΕ υποστηρίζε-

ται οικονομικά από δύο πηγές:

 y  τον κρατικό προϋπολογισμό και

 y  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 2021 διαμορφώθηκε σε 26,2% 

και 73,8% αντίστοιχα.

Το έτος 2021 η κρατική χρηματοδότηση κάλυψε αποκλειστικά τα έξοδα μισθοδοσίας του τακτι-

κού 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 2021 επιτεύχθηκε για μια ακόμη χρονιά ο σχηματισμός πλεονάσματος κατά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Το 2021, τα τιμολογημένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 

ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στο ποσό των 4.288.844 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ποσο-

στού 1,8% περίπου σε σύγκριση με το 2020. 

Αντίστοιχα, το 2021, τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 2.743.582,27 ευρώ, παρουσιάζοντας 

αύξηση ποσοστού 14,5% σε σύγκριση με το 2020, οφειλόμενη στην αγορά παγίου εξοπλισμού 

(συγκεκριμένου επιστημονικού οργάνου) καθώς και στη γενικευμένη αύξηση του κόστους των 

συντηρήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμού-απολογισμού και για τις 

δύο πηγές χρηματοδότησης.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διοίκησης μέσω στόχων. Πολι-

τική 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.
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Στρατηγικοί στόχοι 2020-21

Ενίσχυση 
ακτινοπροστασίας, 

ραδιολογικής 
και πυρηνικής 

ασφάλειας

y  Παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαι-

σίου ακτινοπροστασίας

y  Επικαιροποίηση σχεδίων προετοιμασίας και απόκρισης σε 

πυρηνική ή ραδιολογική έκτακτη ανάγκη

y  Υλοποίηση του εθνικού προγράμματος για τη διαχείριση 

των ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης και των ραδιενερ-

γών αποβλήτων

y  Προώθηση της νοοτροπίας ασφάλειας με έμφαση στις 

αρχές της αιτιολόγησης και της βελτιστοποίησης - Συνεχι-

ζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων.

Αναβάθμιση 
της κοινωνικής 
διάστασης του 

ρόλου της ΕΕΑΕ

y  Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ευαι-

σθητοποίησης του κοινού για τις ακτινοβολίες

y  Υλοποίηση στοχευμένων πιλοτικών προγραμμάτων πλη-

ροφόρησης για τους κινδύνους των ακτινοβολιών (π.χ. 

νεότερες ηλικίες, σχολεία, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)

y  Καθιέρωση συστηματικής διάδρασης με τα ενδιαφερόμε-

να μέρη.

Ενίσχυση 
οργανωσιακής και  

διαχειριστικής 
επάρκειας  
της ΕΕΑΕ

y  Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση του Ολοκληρωμέ-

νου Συστήματος Διαχείρισης με έμφαση στη διαχείριση 

των διακινδυνεύσεων σε όλες τις λειτουργίες της ΕΕΑΕ 

(risk-informed decision-making)

y  Ορθολογική διαχείριση πόρων και υιοθέτηση βέλτιστων 

πρακτικών (διοικητικών και εργασίας)

y  Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της 

ΕΕΑΕ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες

y  Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών με έμφαση στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την καινοτομία.
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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 ολοκληρω-

μένου συστήματος διαχείρισης με τις διεθνείς απαιτήσεις αναφορικά με τη λειτουργία αρμόδι-

ων 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 17025:2017 είναι οι:

y  μετρήσεις χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,

y  μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και άκρων,

y  μετρήσεις με τη μέθοδο α και γ φασματοσκοπίας,

y  μετρήσεις ραδονίου,

y  βαθμονομήσεις στην ακτινοθεραπεία, τη διαγνωστική ακτινολογία, την ακτινοπροστασία και 

την ατομική δοσιμέτρηση.

Επίσης, η ΕΕΑΕ διαθέτει:

y  διαπίστευση ως φορέας ελέγχου, τύπου Α, κατά ISO/IEC 17020:2012 για να διενεργεί επιθε-

ωρήσεις σε εγκαταστάσεις ιατρικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών εφαρμο-

γών, όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών,

y  πιστοποίηση κατά ISO 29993:2017 για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρε-

σιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της ακτινοπροστασίας και της πυρη-

νικής ασφάλειας.

Το τελευταίο τετράμηνο του 2021 καταρτίστηκε το 

νέο σχέδιο των στρατηγικών στόχων για τον επόμενο 

διετή κύκλο 2022-23, το οποίο εγκρίθηκε στη 278η 

συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 11.11.2021.
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Πληροφοριακά συστήματα
Η ΕΕΑΕ διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές υποδομές πληροφοριακών συστημάτων. Το 2021 οι 

κύριες εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης αφορούσαν:

y  την αναβάθμιση του λογισμικού υλοποίησης απομακρυσμένης δικτυακής πρόσβασης της 

ΕΕΑΕ,

y  την αναβάθμιση του λογισμικού υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ,

y  την αναβάθμιση του λογισμικού για το σύνολο σχεδόν των υπολογιστών του προσωπικού της 

ΕΕΑΕ,

y  τον ανασχεδιασμό επιμέρους βάσεων δεδομένων που τηρεί η ΕΕΑΕ και την ανάθεση μέρους 

εργασιών αναβάθμισης σε εξωτερικούς συνεργάτες,

y  την υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των υπολογι-

στικών συστημάτων,

y  αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των κεντρικών συστημάτων υποδομής εξυπηρετη-

τών (servers) και δικτύου της ΕΕΑΕ, 

y  εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης κεντρικής κονσόλας ενιαίας διαχείρισης ασύρματου 

δικτύου εντός ΕΕΑΕ,

y  εργασίες αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων των συστημάτων ανί-

χνευσης 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:

y  το Εθνικό Αρχείο Δόσεων, όπου φυλάσσονται πληροφορίες σχετικά με την ατομική δοσιμέτρη-

ση των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ακτινοβολίες σε κάθε οργανισμό,

y  δεδομένα για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (εξο-

πλισμός, άδειες λειτουργίας, στοιχεία προσωπικού κ.ά.),

y  το αρχείο των ραδιενεργών πηγών στη χώρα,

y  στοιχεία για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών σε εθνικό επίπεδο,

y  τα αποτελέσματα των μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος,

y  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 προ-

σοχή και επιμέλεια. Η ΕΕΑΕ από τις αρχές του 2020 έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εντός του έτους 2021 ολοκλήρωσε 

τη διαδικασία συμμόρφωσής της με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 

σύμφωνα με τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επί-

σης, κατά την κατάρτιση του επικαιροποιημένου καταλόγου των ανοιχτών δεδομένων της ΕΕΑΕ, 

υπήρξε ειδική μέριμνα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
Το 2021 συνεχίστηκαν οι δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τόσο για την αντι-

μετώπιση της πανδημίας, όσο και για την προστασία των εργαζομένων που πραγματοποιούν 

εξωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, η υπηρεσία εξοπλίστηκε με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή για τη χρήση του οποίου 

έγινε εκπαίδευση του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού με παρακολούθηση σεμιναρίων 

πρώτων βοηθειών. Όσον αφορά στην ετοιμότητα απέναντι σε καταστάσεις συναγερμού, έγινε 

ανασυγκρότηση της ομάδας πυρασφάλειας και εκπαίδευση στη χρήση των εγκατεστημένων πυ-

ροσβεστικών κρουνών και των φορητών πυροσβεστήρων, ενώ στις 23.9.21 ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία προγραμματισμένη άσκηση εκκένωσης του κτηρίου έπειτα από σήμανση του συναγερ-

μού πυρανίχνευσης.
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Ασφάλεια των ακτινοβολιών

Το ρυθμιστικό πεδίο

Ιοντίζουσα ακτινοβολία
Η χρήση ακτινοβολιών στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, είναι εκτεταμέ-

νη σε ιατρικές εφαρμογές διάγνωσης και θεραπείας, τη βιομηχανία, την επιστημονική έρευνα και 

εκπαίδευση, κ.ά. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία για τους οργανισμούς που 

εφαρμόζουν πρακτικές με ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Οι πρακτικές υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο, με σκοπό την ασφάλεια και τη συμμόρφωση 

τους με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας καθώς και τους όρους των χορηγούμενων εγκρί-

σεων. Ο αριθμός των οργανισμών, διαχρονικά, παραμένει σταθερός ή παρουσιάζει μικρές μετα-

βολές σε κάποια πεδία εφαρμογών.

Πίνακας 1: Αριθμός οργανισμών που εφαρμόζουν πρακτικές με ιοντίζουσες  
ακτινοβολίες (2021)

Κατηγορίες-είδη πρακτικών Αριθμός 
οργανισμών

Ακτινοθεραπεία 47

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία 1.255

Εισαγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων 13

Κτηνιατρικές εφαρμογές (που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων) 426

Μεταφορά ραδιενεργών υλικών 6

Οδοντιατρικές εφαρμογές (που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων) 8.475

Πυρηνική ιατρική 157

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε βιομηχανικές εφαρμογές 388

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για σκοπούς αποστείρωσης 14

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για ερευνητικούς σκοπούς 204

Διαχείριση υλικών με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια - NORM 6

Ειδικές εγκαταστάσεις και πρακτικές

Εγκατάσταση ακτινοβολητή βιομηχανικών εφαρμογών – αποστείρωση προϊόντων 1

Εγκαταστάσεις παραγωγής ραδιοϊσοτόπων ή ιχνηθετημένων ενώσεων 3

Ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας (σε κατάσταση παρατεταμένης διακοπής 
λειτουργίας)

1

Ερευνητικός επιταχυντής σωματιδίων Tandem 1

Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών
αποβλήτων

1



18 I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για μεμονωμένες εισαγωγές ραδιενεργών πηγών και υλικών από οργανισμούς, εκδίδεται μεμο-

νωμένη άδεια εισαγωγής. Το 2021 εκδόθηκαν 116 τέτοιες εγκρίσεις. 

Η μοναδική εφαρμογή μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον ιατρικό τομέα που υπόκειται σε ρυθμι-

στικό έλεγχο είναι η λειτουργία των μαγνητικών τομογράφων. Συνολικά, το 2021 λειτουργού-

σαν σε όλη τη χώρα 368 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 σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Στον χάρτη είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τους οργανισμούς σε 

οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της χώρας καθώς και στοιχεία λειτουργίας τους (εξοπλισμός, 

έγγραφα κανονιστικού ελέγχου). Επίσης, στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ είναι διαθέσιμες πλη-

ροφορίες για τις ειδικές εγκαταστάσεις και τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

Το 2021 ολοκληρώθηκε η ένταξη στο κανονιστικό πλαίσιο βιομηχανικών εφαρμογών που περι-

λαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά που ενδέχεται να προκαλούν έκθεση των εργαζομένων ή 

μελών του κοινού, η οποία δεν δύναται να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας. Πρόκει-

ται για βιομηχανικές δραστηριότητες στους τομείς παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

παραγωγής φωσφόρου και φωσφορικών λιπασμάτων, παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρα-

κα, παραγωγής τσιμέντου. Έξι (6) οργανισμοί τέτοιων βιομηχανικών εφαρμογών έχουν ενταχθεί 

στο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές με NORM υπάρχουν σε ειδική έκθεση που είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ. 

Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων 
Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, κριτήρια και μηχανι-

σμούς για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής 

φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και δοσιμετρίας. 

Εντός του 2021 αναγνωρίστηκαν:

y  87 εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α (ιατρικές εκθέσεις)

y  11 εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β (μη ιατρικές εκθέσεις) 

y  81 εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής

y  3 εμπειρογνώμονες Ιατροί Εργασίας

Η αναγνώριση εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών γίνεται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συ-

γκροτήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ (262η συνεδρίαση, 12.07.2019). Περισσότερες πλη-

ροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ. 

https://eeae.gr/ιατρικά-εργαστήρια-ακτινοβολιών/αριθμός-συστημάτων-για-εφαρμογή-πληθυσμιακών-κριτηρίων 
https://eeae.gr/ενημέρωση/ανακοινώσεις/χαρτογράφηση-της-ελληνικής-βιομηχανίας-που-περιλαμβάνει-υλικά-norm
https://eeae.gr/υπηρεσίες/αναγνώριση-υπηρεσιών-εμπειρογνωμόνων
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Επίσης:

y  Εκτός από το εργαστήριο δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο 

της ατομικής παρακολούθησης, μία εξουσιοδοτημένη ιδιωτική υπηρεσία δοσιμετρίας με πεδίο 

εφαρμογής την εξωτερική έκθεση εκτιθέμενων εργαζομένων με χρήση δοσιμέτρων σώματος 

και/ή καρπού τεχνολογίας φωταύγειας οπτικής διέγερσης (OSL).

y  Εξουσιοδοτήθηκε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο ως φορέας που διαθέτει την ικανότητα να 

διενεργεί ραδιολογικές αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων με την τεχνική της γ-φασματο-

σκοπίας.

y  Αναγνωρίστηκε ένα πρόγραμμα σπουδών για την παροχή εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία 

σε ιατρούς, μη ακτινολόγους που συμμετέχουν σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατι-

κές διαδικασίες.

y  Εκτός από το εργαστήριο της ΕΕΑΕ, αναλύσεις σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης διενεργούν 

και τέσσερα εξουσιοδοτημένα ιδιωτικά εργαστήρια καθώς και ένα εργαστήριο ερευνητικού 

κέντρου.

Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία
Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις τεχνητά παραγόμενων μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, το ελε- 

γκτικό 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 αποτελέ-

σματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε χιλιάδες κεραίες σε όλη τη χώρα είναι 

διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

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 αφο-

ρούν οι δραστηριότητες της ΕΕΑΕ συμπεριλαμβάνονται:

y  εκτιθέμενοι εργαζόμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες - στον τομέα αυτόν το ύψος της απασχό-

λησης στη χώρα μας ανέρχεται σε περισσότερους από 13.000 εργαζόμενους,

y  εξεταζόμενοι και ασθενείς που υποβάλλονται σε ιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες 

με χρήση ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών,

y  περισσότερες από 300 επιχειρήσεις και εταιρείες της βιομηχανίας, του εμπορίου, των μεταφο-

ρών, των τηλεπικοινωνιών κ.ά.,

y  φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,

y  φορείς εκπαίδευσης και έρευνας,

y  φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και τα σχέδια πολιτικής προστασίας,

y  πρεσβείες και μόνιμες αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς.

https://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων
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Η αποστολή της ΕΕΑΕ έχει κοινωνικό προσανατολισμό, με ιδιαίτερη σημασία για τον γενικό πλη-

θυσμό, τους επαγγελματικά εκτιθέμενους εργαζομένους και το περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέ-

ρεται πως το 2021 υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήματα ενημέρωσης προς την ΕΕΑΕ - τα 70 από 

αυτά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής φόρμας στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ - σχετι-

κά 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 υπο-

λογίζει 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 2021 καταγράφηκαν 10 τέτοιες περιπτώσεις.

Επιβολή κυρώσεων

Α.  Ενέργειες σε οργανισμούς που έχουν πτωχεύσει ή έχουν κλείσει  
και δεν λειτουργούν πλέον

Η ΕΕΑΕ, μέσω της διεργασίας για την επιβολή κυρώσεων σε οργανισμούς που δεν έχουν έγκαι-

ρα καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας και με 

βάση τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων, εντόπισε εννιά (9) οργανισμούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

ραδιενεργών πηγών (κατ. 4 ή 5) και οι οποίοι ή έχουν πτωχεύσει ή είναι σε καθεστώς εκκαθάρι-

σης ή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση αναφορικά με τις δραστηριότητές τους. Για τους εν λόγω 

οργανισμούς ακολουθήθηκε μια νομική διαδικασία προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι των 

οργανισμών αυτών. Από τις 9 περιπτώσεις βρέθηκε ότι:

y  στις 4 περιπτώσεις, οι ραδιενεργές πηγές δεν είναι πλέον στην κατοχή των πτωχευμένων ορ-

γανισμών, 

y  σε 2 περιπτώσεις έχουν οριστεί σύνδικοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις υποχρεώσεις τους 

αναφορικά με τις πηγές που κατέχουν και 

y  στις υπόλοιπες 3 περιπτώσεις οι ενέργειες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022. 

Β. Ανάπτυξη μοντέλου ενεργειών συμμόρφωσης 

Μέσα στο 2021 η ΕΕΑΕ προχώρησε στην ανάπτυξη ενός πρακτικού εργαλείου εφαρμογής του 

συστήματος επιβολής κυρώσεων. Το εργαλείο αυτό περιγράφεται στο εγχειρίδιο «Μοντέλο 

Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)» και αποτελεί το συνδυαστικό αποτέλεσμα της μεθοδολογίας 

κλιμάκωσης των ενεργειών συμμόρφωσης με το μέγεθος του κινδύνου που προκύπτει σε 

περίπτωση παραβίασης των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. 
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Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ΜΕΣ είναι:

y  αναλογικότητα ως προς την εφαρμογή του νόμου και ενίσχυση αποτροπής μελλοντικής παρα-

βίασης,

y  διαφάνεια, αμεροληψία, αιτιολογία και ορθότητα των διαδικασιών,

y  συνέπεια ως προς την προσέγγιση που ακολουθείται από την ΕΕΑΕ.

Το εγχειρίδιο εντάχθηκε στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΕΕΑΕ και εφαρμόζεται 

πιλοτικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρξουν αστοχίες ή 

αδύναμα σημεία.

Έκδοση νομοθεσίας, κανονισμών  
και κατευθυντήριων οδηγιών
Η ΕΕΑΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει ρυθμιστικό-κανονιστικό ρόλο στα πεδία των αρ-

μοδιοτήτων της. Εκδίδει κανονιστικές πράξεις και εισηγείται ή παρέχει σύμφωνη γνώμη για την 

έκδοση νομοθεσίας, προετοιμάζοντας τα αντίστοιχα σχέδια (προεδρικών διαταγμάτων, υπουρ-

γικών 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 2021 εκδόθηκαν:

y  η Υπουργική Απόφαση 19443/2021 (ΦΕΚ 5139/Β/05.11.2021), «Καθορισμός διαδικασίας, 

περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση έναρξης 

λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού και 

κέντρων θαλασσοθεραπείας»,

y  η Απόφαση ΕΕΑΕ 3β/275/2021 (ΦΕΚ 3165/B/19.07.2021), «Έγκριση του Οδηγού Χρηματο-

δότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)»,

y  η Απόφαση ΕΕΑΕ 2β/275/2021 (ΦΕΚ 3165/B/19.07.2021), «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 

1/232/09.10.2015 απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας “Μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτρο-

πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη 

του προσωπικού της ΕΕΑΕ” (Β’ 1074/2016)»,

y  η Απόφαση ΕΕΑΕ 2α/275/2021 (ΦΕΚ 3165/B/19.07.2021), «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1/261/07.06.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι-

κής Ενέργειας “Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελ-

ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)” (Β’ 2621)».
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Κατευθυντήριες οδηγίες
Η ΕΕΑΕ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες προς διευκόλυνση των οργανισμών στην εφαρμογή συ-

γκεκριμένων πτυχών του κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 

δεν θεσπίζουν νέες ρυθμίσεις αλλά παρέχουν διευκρινίσεις στα θέματα που αφορούν.

Το 2021 εκδόθηκε η εξής κατευθυντήρια οδηγία: 

y  KA-EEAE-KO-052021-01: Κατευθυντήριες οδηγίες για τις προδιαγραφές συστήματος εντοπι-

σμού ραδιενέργειας σε φορτία σιδηρομεταλλευμάτων. 

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 συνιστώσες: (α) τη γνωστοποί-

ηση ή καταχώριση ή αδειοδότηση πρακτικών η οποία ολοκληρώνεται, μετά την αξιολόγηση των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, με την έκδοση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης (αριθμός 

γνωστοποίησης, αποδεικτικό καταχώρισης ή άδεια), ανάλογα με το είδος της πρακτικής και (β) 

τις επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται με κατάλληλη συχνότητα με σκοπό την εξακρίβωση 

της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Σε κανονιστικό 

έλεγχο υπάγονται και οι ιατρικές εφαρμογές μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών με χρήση μαγνητικών 

τομογράφων.

Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την έγκριση πρακτικών
Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 2.250 αξιολογήσεις αιτήσεων και δικαιολογητικών, στο πλαί-

σιο έγκρισης πρακτικών. Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης ήταν 14,9 ημέρες. Ο πίνακας 2 παρου-

σιάζει τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το 2021 ανά κατηγορία πρακτικής.
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Πίνακας 2: Αριθμός αξιολογήσεων αιτήσεων και δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι 

οργανισμοί για την έγκριση των πρακτικών που εφαρμόζουν (2021)

Κατηγορίες πρακτικών Αδειοδότηση Καταχώριση

Ακτινοθεραπεία 54

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία 279 526

Διαχείριση υλικών με αυξημένη φυσική  
ραδιενέργεια - NORM

- 1

Εισαγωγή ραδιενεργών πηγών 118 -

Κτηνιατρικές εφαρμογές - 47

Μεταφορά ραδιενεργών υλικών - -

Οδοντιατρικές εφαρμογές 22 606

Πυρηνική ιατρική 91 45

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας  
ακτινοβολίας σε βιομηχανικές εφαρμογές

121 44

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας  
ακτινοβολίας για ερευνητικούς σκοπούς 

34 33

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας  
ακτινοβολίας για σκοπούς αποστείρωσης

1 -

Μαγνητική τομογραφία 224 -

Ειδικές εγκαταστάσεις (παραγωγής  
ραδιοϊσοτόπων ή ιχνηθετημένων ενώσεων, διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων και πηγών) 

4 -

Σύνολο 948 1302

Επιπλέον το 2021, εκδόθηκαν έγγραφα γνωστοποίησης για:

y  μεταφορά ραδιενεργών υλικών σε 9 περιπτώσεις

y  πρακτικές NORM υλικών σε 5 περιπτώσεις

y  εξαγωγή ραδιενεργών πηγών σε 84 περιπτώσεις.

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 διε-

ρεύνηση 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 επιθεωρήσεων το 2021 ανήλθε σε 127. Στις 

17 περιπτώσεις η επιθεώρηση διενεργήθηκε εξ αποστάσεως, με διαδικτυακή εφαρμογή. 
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Πίνακας 3: Επιθεωρήσεις σε οργανισμούς (2021)

Πρακτικές
Δημόσιος 

τομέας
Ιδιωτικός 

τομέας
Σύνολο

Ακτινοθεραπεία 1 3 4

Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία 20 51 71

Κτηνιατρικές εφαρμογές 4 4

Πυρηνική ιατρική 2 2

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε 
βιομηχανικές εφαρμογές

3 31 34

Χρήση πηγών και γεννητριών ιοντίζουσας ακτινοβολίας για 
ερευνητικούς σκοπούς 

8 8

Ειδικές εγκαταστάσεις και πρακτικές 1 1

Μαγνητική τομογραφία (MRI) 3 3

Σύνολο 32 95 127

Το γενικό συμπέρασμα από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2021 είναι ότι οι 

οργανισμοί εφαρμόζουν ικανοποιητικά μέτρα για την ακτινοπροστασία και ασφάλεια των εργα-

ζομένων, του κοινού καθώς και, στις πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, των ασθε-

νών. Δεν διαπιστώθηκαν καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους από πλευράς ακτινοπροστα-

σίας. Οι ήσσονος σημασίας αποκλίσεις που καταγράφηκαν κοινοποιήθηκαν στους οργανισμούς. 

Άλλες δραστηριότητες
y  Εκδόθηκε εσωτερική οδηγία εργασίας αναφορικά με τη διενέργεια εξ αποστάσεως επιθεω-

ρήσεων που ενσωματώθηκε στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΕΕΑΕ. Οι εν λόγω 

επιθεωρήσεις δύναται να πραγματοποιούνται, πλέον, ακόμη και σε περιπτώσεις απομακρυσμέ-

νων οργανισμών ή σε περιπτώσεις που η πρόσβαση των επιθεωρητών δεν είναι εφικτή.

y  Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέρ-

γειας (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 end-to-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 2021 υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1.078 πλήρεις ηλεκτρονικοί φάκελοι (αιτήσεις), με ισάριθ-

μες μελέτες ραδιοεκπομπών.

Μετά από εξέταση αυτών και παλαιοτέρων μελετών ραδιοεκπομπών για τις οποίες είχαν ζητη-

θεί συμπληρωματικά στοιχεία, εκδόθηκαν 862 γνωματεύσεις, ενώ για 170 μελέτες ζητήθηκαν 

συμπληρωματικά στοιχεία.

β. Έλεγχος μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Το 2021 διαβιβάστηκαν στην ΕΕΑΕ από τις Γενικές Γραμματείες των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-

ων 50 νέες περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία για άλλες 35 παλαι-

ότερες μελέτες. Η ΕΕΑΕ παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της συνολικά για 58 μελέτες περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανόμενων και εκκρεμοτήτων από τα προηγούμενα έτη. Σε 27 

περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι μελέτες 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 2021 πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της ΕΕΑΕ ή αναδόχους των σχετικών δι-

αγωνισμών, έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων στο περιβάλλον 2.572 σταθμών κεραιών σε όλη την χώρα. Σε 414 περιπτώσεις διαπι-

στώθηκε ότι οι σταθμοί είτε ήταν ανενεργοί είτε δεν ήταν εγκατεστημένοι.
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Συνοπτικά:

y  Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων αφο-

ρούσε μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (83%). Το υπόλοιπο 

ποσοστό μοιράζεται σε μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών ραδιοφωνίας και τηλε-

όρασης (5%) και σε μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σταθερής τηλεφωνίας και 

άλλων κεραιοδιατάξεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (12%).

y  Το ποσοστό των αυτεπάγγελτων ελέγχων ξεπερνά το 99% του συνόλου των ελέγχων που 

έγιναν στο περιβάλλον σταθμών κεραιών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος φυσικών ή νομικών 

προσώπων για διεξαγωγή μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 14 περιπτώσεις.

y  Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων (38%) αφορούσαν σταθμούς κεραιών που βρίσκονται 

εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια Αττικής.

y  Πραγματοποιήθηκαν επί τόπου μετρήσεις στο περιβάλλον 115 σταθμών κεραιών ραδιοφω-

νίας και 22 σταθμών κεραιών τηλεόρασης, οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους εκτός αστικού 

ιστού, σε περιοχές δηλαδή που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών».

y  Επιπλέον του προαναφερθέντος συνολικού αριθμού μετρήσεων σε όλη τη χώρα, πραγμα-

τοποιήθηκαν έλεγχοι σε πέντε εγκαταστάσεις συστημάτων ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε εγκαταστάσεις κεραιών VHF (οι εν 

λόγω σταθμοί κεραιών δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ 

σταθμών κεραιών).

δ. Πρόσβαση στα αποτελέσματα μετρήσεων

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται σε σταθμούς κεραιών αναρτώνται 

στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ. 

Εκεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πλέον των 21.000 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν 

από 01.07.2008 έως 31.12.2021 στο περιβάλλον πλέον των 10.750 σταθμών κεραιών. Στους 

περισσότερους 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.

2.572
αυτεπάγγελτοι 

έλεγχοι
γνωματεύσεις

862

http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων
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Από τον Οκτώβριο του 2020 όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται πλέ-

ον και στη νέα εφαρμογή ‘e-κεραίες’ για κινητά τηλέφωνα και συσκευές (διαθέσιμη σε iOS 

και Android). Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής ‘e-κεραίες’ είναι διαθέσιμη στη σελίδα  

https://ekeraies.gr/. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΥΡΑ-Αξιολό-

γηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης» (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινο-

τομίας, Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του Επιχειρησι-

ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Τόσο ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΑΕ όσο και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και συσκευ-

ές υποστηρίζουν τη διασύνδεση προς την ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών της ΕΕΤΤ 

keraies.eett.gr, ώστε ο χρήστης να μπορεί να μεταφερθεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό χώρο της 

ΕΕΤΤ και να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες αδειοδότησης του σταθμού κεραιών ενδιαφέρο-

ντός του. Το αντίστροφο πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχης διασύνδεσης από την ιστοσελίδα 

της ΕΕΤΤ προς την ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ.

ε. Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού

Το 2021 από τις επί τόπου μετρήσεις στο περιβάλλον σταθμών κεραιών όλων των ειδών δια-

πιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε θέσεις στις οποίες είναι 

ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού, σε 9 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 

2 βρίσκονται στο όριο της αβεβαιότητας.

Οι 7 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 δύο περιπτώσεις κεραιοδιατάξεων αναμε-

τάδοσης κινητής τηλεφωνίας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι υπερβάσεις ήταν εξαιρετικά 

εντοπισμένες χωρικά, σε χώρους στο άμεσο περιβάλλον των εν λόγω κεραιοδιατάξεων (σε επι-

φάνειες εμβαδού λίγων τετραγωνικών μέτρων σε ταράτσα και μπαλκόνι 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. 

στ. 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. 

https://ekeraies.gr/
https://keraies.eett.gr/
http://paratiritirioemf.eeae.gr
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Το ΕΠΗΠ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέας λειτουργίας είναι η ΕΕΑΕ. Το 2021 

συνεχίστηκε η λειτουργία κινητών σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ΕΠΗΠ 

που είχαν παραχωρηθεί τα έτη 2019 και 2020 σε 8 Δήμους της χώρας (Ζωγράφου, Καλαμάτας, 

Τρικκαίων, Πεντέλης, Αγίας Παρασκευής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αλίμου και Κατερίνης).

Ο απολογισμός λειτουργίας του ΕΠΗΠ για το έτος 2021 είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της 

ΕΕΑΕ. Στον απολογισμό παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων των 

σταθμών ανά Περιφέρεια της χώρας για το έτος 2021 και πραγματοποιείται σύγκριση αυτών με 

τα αντίστοιχα αποτελέσματα προηγουμένων ετών.

Οι τιμές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που καταγράφηκαν το έτος 2021 από όλους τους 

σταθμούς μέτρησης είναι κατά βάση εξαιρετικά χαμηλότερες των ορίων της κείμενης νομο-

θεσίας.

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων
Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 35 αυτοψίες και επί τόπου μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνη-

τικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων είτε κατόπιν αιτημάτων είτε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων 

ελέγχων. Από τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν το 2021 στο περιβάλλον όλων των τύπων γραμ-

μών, υποσταθμών και διατάξεων του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

σε όλη τη χώρα, δεν διαπιστώθηκε καμία περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλούς έκθε-

σης του κοινού. 

Άλλες δραστηριότητες
y  Παροχή έγγραφων απαντήσεων/πληροφοριών σε 79 αιτήματα πολιτών ή/και φορέων και σε 

168 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Επίσης 

παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και σε 12 ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με θέμα-

τα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (μετρήσεις ή/και πληροφορίες).

y  Συμμετοχή στις εργασίες επιτροπών του ΕΛΟΤ με αντικείμενο την προστασία του ανθρώπου 

από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

y  Συμμετοχή στην Ομάδα Εποπτείας Δικτύου και την Ομάδα Διαχείρισης Δικτύου, οι οποίες ασχο-

λούνται με ζητήματα σχεδιασμού και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομα-

γνητικών Πεδίων.

y  Πραγματοποίηση μετρήσεων και αξιολόγηση της έκθεσης του πληθυσμού από εφαρμογές για 

αισθητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς που χρησιμοποιούν πηγές τεχνητά παραγόμενης οπτι-

κής ακτινοβολίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ.

https://eeae.gr/files/ΕΠΗΠ_Report_2021_f.pdf
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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 υποσυστή-

ματα: το δίκτυο μέτρησης της διάχυτης ολικής γ-ακτινοβολίας στον αέρα και το δίκτυο μέτρη-

σης της ραδιενέργειας στα αιωρούμενα μικροσωματίδια (αεροζόλ) της ατμόσφαιρας. Το δίκτυο 

μέτρησης της διάχυτης ολικής-γ ακτινοβολίας στον αέρα αποτελείται από 23 σταθμούς, που 

κατανέμονται γεωγραφικά σε όλη την επικράτεια. Περίπτωση συναγερμού καταγράφεται όταν 

τα επίπεδα 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. Πραγματο-

ποιούνται μετρήσεις φυσικής α-ακτινοβολίας, τεχνητής α-ακτινοβολίας, φυσικής β-ακτινοβολί-

ας, 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 εί-

ναι 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 2021 εκδόθηκαν από την 

ΕΕΑΕ 2.096 πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ελέγχθηκαν ως προς τις συγκεντρώσεις της 

α/β ακτινοβολίας. Στο 45% των δειγμάτων διενεργήθηκαν επιπλέον μετρήσεις των ισοτόπων 

του ουρανίου, λόγω υπέρβασης για την α-ακτινοβολία του νομοθετικού επιπέδου αναφοράς. Ένα 

μικρό ποσοστό δειγμάτων, μικρότερο του 1%, ελέγχθηκε και ως προς ράδιο-226, ράδιο-228, μό-

λυβδο-210 και πολώνιο-210, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση Π/112/1057/2016 

(ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Σε κανένα δείγμα δεν διαπιστώθηκαν επίπεδα συγκεντρώσεων φυ-

σικών ραδιονουκλιδίων που να απαιτούν τη λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας και μέτρων 

αποκατάστασης.

Οι αναλύσεις των δειγμάτων διεξήχθησαν από το εργαστήριο της ΕΕΑΕ και από τα εξουσιοδοτη-

μένα από αυτήν εργαστήρια.

https://eeae.gr/επίπεδα-ραδιενέργειας-στο-περιβάλλον
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Μετρήσεις ραδονίου
Πραγματοποιήθηκαν 100 μετρήσεις ραδονίου, σε κατοικίες, σε χώρους εργασίας, καθώς και 

στο πλαίσιο ασκήσεων διασύγκρισης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά στη δημιουργία του 

εθνικού χάρτη ραδονίου.

Η ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των μα-

κροπρόθεσμων 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), καθο-

ρίζει δράσεις για χρονικό διάστημα 10 ετών από την έγκρισή του, 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 επιπέ-

δων 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 μεί-

ωση των συγκεντρώσεων ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους (αποκατάσταση και πρόληψη), 

όπου αυτό απαιτείται.

Καταπολέμηση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλι-

κών, σε πύλες εισόδου της χώρας έχουν εγκατασταθεί συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας. 

Συγκεκριμένα, σε 7 τελωνειακούς σταθμούς λειτουργούν σταθερά συστήματα ανίχνευσης ρα-

διενέργειας. Φορητός εξοπλισμός για δευτερογενή έλεγχο έχει διανεμηθεί σε 60 ακόμη μονά-

δες (35 τελωνεία, 20 αστυνομικά τμήματα συνοριοφυλάκων και 5 διευθύνσεις του Λιμενικού 

Σώματος).

Σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές η ΕΕΑΕ ενημερώνεται on-line για τα ραδιολογικά περι- 

στατικά. Μεταξύ της ΕΕΑΕ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει συναφθεί 

σύμβαση για τη συντήρηση, βαθμονόμηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανιχνευτικών συστη-

μάτων των τελωνείων. 

Επίσης, η ΕΕΑΕ μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού των τελωνείων στη χρήση του 

εξοπλισμού ανίχνευσης ραδιενέργειας (σταθερού και φορητού) και στη διαχείριση των συνα-

γερμών.

Σε περίπτωση ανάγκης η ΕΕΑΕ ενεργοποιεί τους μηχανισμούς απόκρισής της και ενημερώνει 

σχετικά τη διεθνή βάση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών (Incidents and Trafficking 

Database, ITDB).
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Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και πηγών 
εκτός χρήσης
Το 2021 οι δράσεις για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και πηγών περιέλαβαν τα παρα-

κάτω:

y  Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τη 

συμμετοχή της Εγκατάστασης Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων και Πηγών του ΙΠΡΕΤΕΑ 

του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Το εν λόγω μνημό-

νιο είναι ένα ορόσημο του «εθνικού προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών απο-

βλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρθηκαν τέσσερις (4) έκθετες ραδιενεργές πηγές από τους 

τόπους προσωρινής φύλαξης στην παραπάνω εγκατάσταση. 

y  Με πρωτοβουλία του Department of Energy DoE, US, ξεκίνησαν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ 

του DoE-US και των εργαστηρίων του ORS και SANDIA, της ΕΕΑΕ και των οργανισμών που 

κατέχουν ακτινοβολητές αίματος με ραδιενεργές πηγές υψηλής ενεργότητας. Στόχος είναι η 

διερεύνηση λήψης μέτρων αναφορικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση των ραδιενεργών 

πηγών, όπως ενδεικτικά απόσυρση των πηγών και αύξηση των μέτρων ασφάλειας έναντι 

έκνομων ενεργειών. 

y  Επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των ραδιενεργών αποβλήτων και των εκτός χρήσης πη-

γών της χώρας με βάση την προσέγγιση SRIS της ΙΑΕΑ και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group). Ο κατάλογος αναρτήθηκε 

στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

y  Ενημερώθηκαν και οι 327 οργανισμοί που κατέχουν ραδιενεργές πηγές για βιομηχανικές, 

ιατρικές και ερευνητικές εφαρμογές αναφορικά με την υποχρέωσή τους για την εξαγωγή των 

εκτός χρήσης πηγών προς ανακύκλωση ή άλλη τελική διαχείριση.

https://eeae.gr/files/Current_INVENTORY.pdf
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Υπηρεσίες

Δοσιμέτρηση εκτιθέμενων εργαζομένων
Σύμφωνα με τη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συστάσεις διεθνών οργανισμών οι 

εκτιθέμενοι εργαζόμενοι παρακολουθούνται από υπηρεσία δοσιμετρίας και οι δόσεις τους κατα-

χωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Το Τμήμα Δοσιμετρίας (ΤΔ) συντονίζει την ατομική δοσιμέτρηση περισσότερων από 13.000 εκτι-

θέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και συντηρεί το Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Πρωτοπόρο στον τομέα του, το ΤΔ σχεδιάζει και διαθέτει στους εκτιθέμενους εργαζόμενους τις 

πλέον αξιόπιστες συσκευές ατομικής δοσιμέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 

των εργαζομένων και τις συνθήκες ακτινοβολίας στις οποίες δύναται να εκτεθούν.

Τα ατομικά δοσίμετρα που διαθέτει είναι παθητικοί ανιχνευτές και βασίζονται στο φαινόμενο της 

θερμοφωταύγειας. Επιπλέον, έχοντας αξιοποιήσει συνδυαστικά μια σειρά διαφορετικών υλικών 

και τύπων ανιχνευτών θερμοφωταύγειας, μπορεί να μετρήσει με αξιοπιστία σε μεγάλο εύρος 

τιμών δόσης, ενέργειας και γωνίας της προσπίπτουσας γ ή χ ακτινοβολίας. Επίσης, προσφέρει 

ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής δοσιμέτρησης με δοσίμετρα σώματος, δακτύλου, καρπού, φα-

κού του οφθαλμού και νετρονίων, ώστε να διασφαλίζεται στον μέγιστο βαθμό η ατομική παρα-

κολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

Το 2021, υπό τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία της νόσου COVID 19, κύ-

ρια προτεραιότητα του ΤΔ παρέμεινε η ατομική παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων 

και η ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα της διαδικασίας, τηρώντας όλα τα μέτρα 

ασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Επίσης, επεκτάθηκε η εμπιστευτική ηλεκτρονική διαβίβαση των αποτελεσμάτων ατομικής δο-

σιμέτρησης, διευκολύνοντας την πιο άμεση ενημέρωση των εκτιθέμενων εργαζομένων και των 

Εποπτών Ακτινοπροστασίας.

Στο πεδίο της ανάπτυξης νέων ατομικών δοσιμέτρων, και μετά την επιτυχή εισαγωγή των εκτυ-

πωμένων σε 3D printer δοσιμέτρων δακτύλου, έγινε σημαντική πρόοδος στην κατασκευή νέου 

δοσιμέτρου φακού του οφθαλμού και πραγματοποιήθηκε σειρά ποιοτικών ελέγχων ώστε να 

τεκμηριωθεί η λειτουργικότητα της νέας συσκευής.

Ατομική Δοσιμέτρηση
Ο αριθμός των δοσιμέτρων σώματος που διανεμήθηκαν από το ΤΔ το 2021 έφτασε συνολικά 

τα 141.016, μειωμένος κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντική αύξηση, 24%, 

σε σχέση με το 2020, παρατηρήθηκε στη συστηματική δοσιμέτρηση του φακού του οφθαλμού. 
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Πίνακας 4: Διανεμηθέντα ατομικά δοσίμετρα από το ΤΔ (2021)

Σώματος 131.848

Σώματος εντός προστατευτικής ποδιάς 3.470

Σώματος (πεδία νετρονίων) 127

Καρπού 476

Δακτύλου (πεδία γ ή Χ ακτινοβολία) 1.877

Δακτύλου (μικτά πεδία β και γ ή Χ ακτινοβολίας) 2.387

Φακού του οφθαλμού 958
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Διάγραμμα 1: Η Μεταβολή των διανεμηθέντων δοσιμέτρων μεταξύ των ετών 2020-2021

Ο αριθμός των εκτιθέμενων εργαζομένων που παρακολουθήθηκαν από το ΤΔ με κάποιο από τα 

είδη ατομικών δοσιμέτρων ήταν συνολικά 13.257. Το έτος 2021 έγιναν συνολικά 2.317 εισα-

γωγές εκτιθέμενων εργαζομένων στο σύστημα ατομικής δοσιμέτρησης με δοσίμετρα θερμο-

φωταύγειας αριθμός μειωμένος κατά 9,5% σε σχέση με 2020. Από αυτές, οι 1.025 αφορούν 

έναρξη ατομικής δοσιμέτρησης για πρώτη φορά. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και 3.196 διακο-

πές ατομικής δοσιμέτρησης με το 31% να αφορούν την αλλαγή υπηρεσίας ατομικής δοσιμέ-

τρησης. 

Στα διαγράμματα 3 και 4 παρουσιάζεται η κατανομή των εκτιθέμενων εργαζομένων ανά επαγ-

γελματική κατηγορία και χώρο εργασίας.

Εξαιτίας της πανδημίας και των ειδικών συνθηκών κυρίως στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις 

υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι μη επιστροφές των δοσιμέτρων για το έτος 2021 ανέρχονται σε 

ποσοστό 1,97% όπως και το έτος 2020, αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πιο χαρα-
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κτηριστικός δείκτης για την επίπτωση της πανδημίας είναι ο αριθμός των μη παραληφθέντων δο-

σιμέτρων από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς που έφτασαν συνολικά για το 2021 τα 590, 

τιμή αντίστοιχη με το 2020 αλλά πολύ αυξημένη σε σχέση με τα παλιότερα έτη. Μεγαλύτερες 

τιμές του αριθμού των μη παραληφθέντων δοσιμέτρων παρατηρούνται στους μήνες Ιανουάριο, 

και Φεβρουάριο του έτους 2021 (Διάγραμμα 2).

153 157

51

30
44

16
29 21 15

32
42

0

50

100

150

200

Ιανουάριος

Φ
εβρουάριος

Μ
άρτιος

Α
πρίλιος

Μ
άιος

Ιούνιος

Ιούλιος -Α
ύγουστος

Σεπτέµβριος

Ο
κτώ

βριος

Ν
οέµβριος

∆
εκέµβριος

αρ
ιθ

µό
ς 
τω
ν 

µη
 π
αρ
αλ
ηφ
θέ
ντ
ω
ν 

δο
σι

µέ
τρ
ω
ν 

Διάγραμμα 2: Ο αριθμός των μη παραληφθέντων δοσιμέτρων (2021)

Η μέση ετήσια δόση του ατομικού ισοδύναμου δόσης βάθους 10 mm, Hp(10), για τους εκτιθέ-

μενους εργαζόμενους που κατέγραψαν μη μηδενική δόση, δηλαδή δόση μεγαλύτερη ή ίση του 

ορίου ανακοίνωσης των 0,10 mSv, είναι 3,24 mSv και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη 2019 και 2020 που ήταν 3,05 mSv και 2,89 mSv, αντίστοιχα. Η μέση ετήσια 

δόση για το σύνολο των εκτιθέμενων εργαζόμενων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των 

μηδενικών καταγραφών δόσης, εκτιμάται για το έτος 2021 σε 0,68 mSv.
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Ακτινοδιάγνωση

Ακτινοθεραπεία

Βιοµηχανία

Επεµβατική Ακτινολογία

Επεµβατική Καρδιολογία

Κτηνιατρική

Λοιπές Ακτινοσκοπικά Καθοδηγούµενες
Ιατρικές Πράξεις 
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Διάγραμμα 3: Κατανομή των εκτιθέμενων εργαζομένων ανά χώρο εργασίας

Ιατρός

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός

Τεχνολόγος

Άλλη ειδικότητα

Βοηθητικό Προσωπικό

Επιστηµονικό Προσωπικό (Γενικά)
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Διάγραμμα 4: Κατανομή των εκτιθέμενων εργαζομένων ανά επαγγελματική κατηγορία
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Δόσεις ιπτάμενου προσωπικού
Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το ΤΔ έρχεται σε επαφή με τις εταιρείες 

που λειτουργούν αεροσκάφη, ώστε να υπολογιστούν οι δόσεις του ιπτάμενου προσωπικού και 

να καταχωρηθούν στο Εθνικό αρχείο Δόσεων, για όσες περιπτώσεις ενδείκνυται.

Το 2021 καταχωρήθηκαν τα δεδομένα που αφορούσαν την έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία κατά 

τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος 2020. Συνολικά αφορούσαν 1.953 

εκτιθέμενους εργαζόμενους από πέντε αεροπορικές εταιρείες. Οι 1.215 εργάζονται ως πληρώ-

ματα καμπίνας ενώ οι 738 είναι χειριστές αεροσκάφους.

Η μέση τιμή της ετήσιας δόσης υπολογίστηκε σε 0,39 mSv, ενώ η μέγιστη τιμή ήταν 1,37 mSv. 

Οι τιμές των δόσεων για το 2020 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 60% σε σχέση με τα προ-

ηγούμενα έτη. Η σημαντική αυτή μείωση της δόσης αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη μεγάλη 

μείωση του πτητικού έργου των αεροπορικών εταιρειών εξαιτίας της πανδημίας.

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, τιμή που αντιστοιχεί στο 1/3 του ετήσιου ορίου δόσης. 

Επίσης, διερευνώνται τυχόν περιπτώσεις αυξημένων δόσεων των άκρων που υπερβαίνουν το 

1/3 του αντίστοιχου ορίου ισοδύναμης δόσης Hp(0.07), καθώς και περιπτώσεις υπέρβασης του 

ορίου των 15 mSv για την ισοδύναμη δόση Hp(3) στον φακό του οφθαλμού, τιμή που αποτελεί 

το όριο δόσης για το κοινό, αλλά και κριτήριο για την κατάταξη των εκτιθέμενων εργαζομένων 

στην κατηγορία Α. 

Το 2021 διαπιστώθηκαν και διερευνήθηκαν 24 περιπτώσεις εκτιθέμενων εργαζομένων (12 

τεχνολόγοι, 7 ιατροί, 4 ραδιογράφοι και 1 ακτινοφυσικός) με δοσίμετρα σώματος, άκρων ή 

φακού του οφθαλμού, για τους οποίους καταγράφηκαν αυξημένες δόσεις ή υπερβάσεις των 

αντίστοιχων ορίων. Οι υπερβάσεις αφορούσαν συνολικά 3 περιπτώσεις εργαζομένων: σε 

2 περιπτώσεις είχαμε υπέρβαση των ορίων των δόσεων για το φακό του οφθαλμού ενώ σε 1 

περίπτωση παρατηρήθηκε υπέρβαση σε δόσεις για τα άκρα (καρπού ή δακτύλου). 

Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι:

y  Σε 4 περιπτώσεις ήταν άγνωστα τα αίτια της δόσης

y  Σε 4 περιπτώσεις οι δόσεις αφορούσαν δοσίμετρο που φέρονταν έξω από τη ποδιά, άρα η 

εκτίμηση της ενεργού δόσης είναι πολύ μικρότερη 

y  Σε 2 περιπτώσεις δοσιμέτρων του φακού του οφθαλμού το δοσίμετρο φέρεται πάνω από 

ακτινοπροστατευτικά γυαλιά με πλαϊνή κάλυψη

y  Σε 1 περίπτωση ο εργαζόμενος φορούσε το προσωπικό του δοσίμετρο κατά τη διάρκεια ιατρι-

κής εξέτασής του με χρήση ακτινοβολιών (λάθος πρακτική)

y  Σε 2 περιπτώσεις υπήρξε κακή χρήση ή αποθήκευση δοσιμέτρων

y  Σε 11 περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση.
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Πίνακας 5: Αξιοσημείωτοι αριθμοί (2021)

Συνολικός αριθμός των εκτιθέμενων εργαζομένων 13.257

Αριθμός εκτιθέμενων εργαζομένων που καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά στο 
Εθνικό Αρχείο Δόσεων

1.025

Συνολικός αριθμός δοσιμέτρων που δεν παρελήφθησαν από τους 
εκτιθέμενους εργαζόμενους

590

Ποσοστό δοσιμέτρων που δεν επιστράφηκε έγκαιρα 1,97%

Μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 mm Hp(10) (εκτίμηση) 0,68 mSv

Μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους 10 mm Hp(10) για τους 
εκτιθέμενους εργαζόμενους με τιμές δόσεις μεγαλύτερες από το όριο 
ανακοίνωσης

3,24 mSv

Αριθμός υπερβάσεων ορίων ενεργού δόσης Καμία

Αριθμός υπερβάσεων ορίων δόσης για τον φακό του οφθαλμού 2

Αριθμός υπερβάσεων ορίων δόσης για τα άκρα 1
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Υπηρεσίες

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 ΕΒΟΙΑ συνεχίζει να επεκτείνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναπτύσσοντας νέες ποιότητες 

δεσμών ακτινοβολίας στις οποίες προσφέρει βαθμονομήσεις. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν:

Στο πεδίο της ακτινοπροστασίας (ISO 4037-1:2019)

y  N-30 (Narrow series)

y  W-60, W-80, W-110 (Wide series) 

y  L-125 (Low rate series).

Στο πεδίο της διαγνωστικής ακτινολογίας και μαστογραφίας

y  MoR-25, MoR-28, MoR-30

y  RR-25, RR-28, RR-30.

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν:

y  665 βαθμονομήσεις και διακριβώσεις και εκδόθηκαν 353 πιστοποιητικά, 

y  2.094 ακτινοβολήσεις ατομικών δοσιμέτρων, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής άσκησης δι-

ασύγκρισης EURADOS 2020,

y  βαθμονομήσεις ατομικών μετρητών και μετρητών ακτινοβολίας χώρου των ειδικών μονάδων 

αντιμετώπισης καταστροφών της πυροσβεστικής υπηρεσίας (5 όργανα) και οργάνων που 

χρησιμοποιούνται σε 8 συνοριακούς σταθμούς για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ρα-

διενεργών υλικών (47 όργανα),

y  επιτόπιοι έλεγχοι λειτουργίας 8 ανιχνευτών ραδιενέργειας σε πλοία του Πολεμικού Ναυτι-

κού και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου.



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021 I 39 

∆ιαγν. Ακτινολογία
121 Ακτινοπροστασία

507

Ακτινοθεραπεία
37

EURADOS
2094

Διάγραμμα 5: Βαθμονομήσεις ανά πεδίο

Το ΕΒΟΙΑ επιλέχθηκε για τέταρτη φορά ως εργαστήριο ακτινοβολήσεων της πανευρωπα-

ϊκής άσκησης διαβαθμονόμησης ατομικών δοσιμέτρων σώματος του επιστημονικού δικτύου 

EURADOS (European Radiation Dosimetry Group). Εκτός από τον ρόλο του ως εργαστήριο ακτι-

νοβολήσεων για πρώτη φορά το ΕΒΟΙΑ ανέλαβε συνολικά τη διοργάνωση της πανευρωπα-

ϊκής άσκησης, κάτι που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του εργαστηρίου αναφορικά με το 

υψηλό επιστημονικό επίπεδο και την ικανότητα οργανωσιακής διαχείρισης. 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία της Covid-19, στην άσκηση συμμετείχαν 

50 χώρες από τις οποίες οι 20 ήταν μη ευρωπαϊκές. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την ασφαλή αποστολή των δοσιμέτρων από και προς το ΕΒΟΙΑ, με συνεχή επικοινωνία με τις 

τελωνειακές αρχές και τα συμμετέχοντα ιδρύματα, εντός και εκτός Ελλάδας, σε συνθήκες πανδη-

μίας (υπερβολικός φόρτος εργασίας εταιρειών ταχυμε-

ταφορών, συνθήκες τηλεργασίας σε πολλά ιδρύματα). 

Στο πλαίσιο της άσκησης εκδόθηκαν 132 πιστοποιη-

τικά ακτινοβόλησης και οι αντίστοιχες εκθέσεις με τα 

αποτελέσματα διασύγκρισης για τους συμμετέχοντες.
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 Αριθμός Χωρών 50

 Αριθμός εργαστηρίων ατομικής δοσιμέτρησης 112

Αριθμός συστημάτων ατομικής δοσιμέτρησης 132

 Αριθμός ακτινοβολήσεων ανά σύστημα 22

 Συνολικός αριθμός δοσιμέτρων 2.904

	 				Πανευρωπαική	άσκηση	διαβαθμονόμησης

Παρά τον μεγάλο φόρτο, κατά τη διάρκεια της διενέργειας της πανευρωπαϊκής άσκησης διαβαθ-

μονόμησης το ΕΒΟΙΑ δε διέκοψε την παροχή υπηρεσιών προς στους πελάτες του. Στο παρακάτω 

διάγραμμα φαίνεται ο αριθμός βαθμονομήσεων ανά μήνα από τον Νοέμβριο 2020 που ξεκίνησε 

η άσκηση. 
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Διάγραμμα 6: Αριθμός βαθμονομήσεων ανά μήνα

Το ΕΒΟΙΑ συμμετείχε με επιτυχία στην ετήσια άσκηση διαβαθμονόμησης στο πεδίο της ακτι-

νοθεραπείας που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). 

Στο πλαίσιο της διαρκούς εσωτερικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, το 2021 πραγματοποιήθη-

κε παρουσίαση του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης του εργαστηρίου στο προσωπικό του 

και της σύνδεσης του σχεδίου αυτού με το γενικό εσωτερικό σχέδιο της υπηρεσίας. 

Το 2021 πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης των πελατών του εργαστηρίου μέσω ηλε-

κτρονικής αποστολής ερωτηματολογίου. Συνολικά ελήφθησαν 15 απαντήσεις. Ο βαθμός ικανο-

ποίησης από τις υπηρεσίες βαθμονόμησης ανέρχεται στο 4.9 (με άριστα το 5). 
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Υπηρεσίες

Μετρήσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων
Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών πραγματοποιούνται μετρήσεις που αφορούν:

y  δείγματα χώματος, νερού, τροφίμων, φίλτρων αέρα κ.ά. με τις μεθόδους της α και γ-φασματο-

σκοπικής ανάλυσης και της ολικής α/β ακτινοβολίας,

y  ραδιολογικό έλεγχο σε πόσιμο νερό και δείγματα υδάτων από δεξαμενές, λίμνες και γεωτρή-

σεις για ανίχνευση ραδιοϊσοτόπων,

y  τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή ή για διάθεση στην Ελλάδα,

y  εισαγόμενα υλικά και προϊόντα,

y  οικοδομικά υλικά και υλικά που προορίζονται για τη βιομηχανική παραγωγή οικοδομικών υλι-

κών, 

y  υλικά με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (Naturally Occurring Radioactive Material, NORM),

y  αντικείμενα/υλικά με αυξημένη ραδιενέργεια που εντοπίζονται συνήθως στο πλαίσιο ελέγχου 

παλαιών μετάλλων.

Οι παραπάνω μετρήσεις τo 2021 περιλάμβαναν:

y  Μετρήσεις με α-φασματοσκοπία: 207 μετρήσεις που αφορούσαν στην πλειοψηφία μετρή-

σεις ισοτόπων του ουρανίου καθώς και ραδίου-226, πολωνίου-210, πλουτωνίου-239/238 

και αμερικίου-241.

y  Μετρήσεις με γ-φασματοσκοπία: 310 μετρήσεις.

y  Μετρήσεις με υγρό σπινθηριστή: 204 μετρήσεις, εκ των οποίων το 50% αφορούσε μετρήσεις 

προσδιορισμού της α/β ακτινοβολίας και το υπόλοιπο 50% τα ραδιονουκλίδια τρίτιο, στρό-

ντιο-90, άνθρακα-14, ράδιο-228 και μόλυβδο-210.

Ραδιολογικός έλεγχος κατά την εισαγωγή φορτίων παλαιών μετάλλων 
(scrap)
Για την εισαγωγή παλαιών μετάλλων απαιτείται πιστοποιητικό μετρήσεων από τη χώρα προέ-

λευσης. Με βάση τις μετρήσεις που αναγράφονται στο πιστοποιητικό, και εφόσον έχει εκδοθεί 

από αποδεκτό φορέα, η ΕΕΑΕ εκδίδει πιστοποιητικό ραδιενέργειας για την εισαγωγή. Σε περι-

πτώσεις που κριθεί απαραίτητο γίνονται επιπλέον επιτόπιες μετρήσεις από την ΕΕΑΕ.

Το 2021, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, δοκιμάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι 

διενέργειας των επιτόπιων μετρήσεων, π.χ. εργαστηριακή μέτρηση δειγμάτων, διενέργεια μετρή-

σεων από τις ίδιες τις εταιρείες και ηλεκτρονική κοινοποίησή τους στην ΕΕΑΕ. Η εναλλακτική 
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αυτή διαδικασία κρίθηκε πιλοτικά επιτυχής –μεταξύ άλλων μείωσε τον χρόνο απόκρισης και 

έκδοσης των πιστοποιητικών ραδιενέργειας– και θα εφαρμόζεται συστηματικά.

Συνολικά το 2021 εκδόθηκαν από την ΕΕΑΕ 1.141 πιστοποιητικά ραδιενέργειας για εισαγωγές 

και εξαγωγές scrap. Οι συναγερμοί των σταθερών ανιχνευτικών διατάξεων που είναι εγκατε-

στημένες σε χαλυβουργίες όλης της χώρας ενεργοποιήθηκαν σε 5 περιπτώσεις ραδιενεργών 

ευρημάτων σε scrap. 

Συμμετοχή σε ασκήσεις διασύγκρισης
To 2021 το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ συμμετείχε σε 3 ασκήσεις δια-

σύγκρισης που διοργανώθηκαν από: 

y  Bfs (Bundesamt fuer Strahlenschutz) για πόσιμο νερό 

y  Procorad, για ούρα (α,β,γ εκπομποί)

y  ALMERA του ΙΑΕΑ (α,β,γ εκπομποί).
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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. Σε επιχειρησιακό επίπεδο συμβάλλει 

στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» όσον αφορά τα ρα-

διολογικά/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 Οργανι-

σμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Νέο σύστημα διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Σε συνέχεια της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας BSS (Basic Safety Standards) 

με το π.δ. 101/2018 (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας), ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η ριζική 

αναθεώρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από ραδιο-

λογικό ή πυρηνικό παράγοντα.

y  Το πρώτο σημαντικό βήμα ήταν η εκπόνηση το έτος 2019, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της 

ΑΔΚΕΑ (Αξιολόγηση των Δυνητικών Καταστάσεων ραδιολογικής/πυρηνικής Έκτακτης Ανά-

γκης).

y  Κατόπιν, ολοκληρώθηκε το 2020 η επικαιροποίηση του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

της ΕΕΑΕ. Το επικαιροποιημένο εσωτερικό σχέδιο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
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αφορά την ανταπόκριση της ΕΕΑΕ σε εθνικές και διεθνείς κανονιστικές υποχρεώσεις, ως αρμό-

δια αρχή για την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια πληθυσμού και περιβάλλοντος. Επιπλέ-

ον, προβλέπει διαδικασίες και συντονιστικές ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στις 

εγκαταστάσεις της ιδίας της ΕΕΑΕ.

y  Η ΑΔΚΕΑ περιλαμβάνει τα παρακάτω σενάρια καταστάσεων ραδιολογικής ή πυρηνικής έκτα-

κτης ανάγκης που δύναται να προκύψουν εντός της Ελληνικής επικράτειας, λαμβανομένου 

υπόψη και του γεγονότος ότι η Ελληνική επικράτεια δύναται να πληγεί από καταστάσεις έκτα-

κτης ανάγκης που λαμβάνουν χώρα εκτός του εδάφους της:

α. Ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό εκτός συνόρων

β. Πυρηνικό ατύχημα σε ελλιμενισμένο πυρηνοκίνητο πλοίο

γ. Ατύχημα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση εντός συνόρων

δ. Έκτακτη ανάγκη με εμπλοκή επικίνδυνης πηγής σε απρόβλεπτη τοποθεσία

ε. Ατύχημα κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

Ο παραπάνω κατάλογος ολοκληρώνεται με το σενάριο: 

στ. Κακόβουλη πράξη με χρήση ραδιολογικού ή πυρηνικού παράγοντα.

Το 2020 εκδόθηκε από τη ΓΓΠΠ, με τη συμβολή της ΕΕΑΕ, το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επι-

κινδύνων Εμπορευμάτων, όπου συμπεριλήφθηκε το σχέδιο που αντιμετωπίζει την παραπάνω 

περίπτωση (ε). 

Το 2021 η ΕΕΑΕ συνέβαλε στην έκδοση από τη ΓΓΠΠ: 

y  Του συμπληρωματικού σχεδίου αναφορικά με τη διαχείριση ανεξέλεγκτων αποθέσεων υλικών 

άγνωστης προέλευσης (έγγραφο ΓΓΠΠ υπ’ αριθ. 7519/12-08-2021), το οποίο είναι αναρτη-

μένο στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ, όπου αντιμετωπίζεται η περίπτωση (δ). 

y  Του Γενικού Σχεδίου Διαχείρισης Χημικών – Βιολογικών – Ραδιολογικών – Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) 

Απειλών και Συμβάντων (2η έκδοση) με την κωδική ονομασία «Πανδώρα», όπου αντιμετωπί-

ζεται η περίπτωση (στ). 

Επίσης, το 2021 η ΕΕΑΕ: 

y  Κατάρτισε και υπέβαλε στη ΓΓΠΠ, η οποία και ενέκρινε, το Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιο-

λογική Έκτακτη Ανάγκη Συνεπεία Ατυχήματος σε Εγκατάσταση Κατηγορίας III (1η έκδοση), το 

οποίο είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ, όπου αντιμετωπίζεται η περίπτωση (γ).

y  Ολοκλήρωσε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το «Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική 

ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάστα-

ση εκτός συνόρων», που καλύπτει την παραπάνω περίπτωση (α). Το 2022 αναμένεται η τελική 

έγκριση και έκδοση του σχεδίου. 
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Ατυχήματα ή περιστατικά με ραδιολογικές συνέπειες για τον γενικό πληθυσμό ή το περι-

βάλλον δεν καταγράφηκαν το έτος 2021 στον ελληνικό χώρο. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο 

περιβάλλον (ρυθμός δόσης της ολικής γ-ακτινοβολίας στον αέρα - διάχυτη ακτινοβολία) κυμάν-

θηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Επίσης, δεν αναφέρθηκαν το έτος 2021 περιστατικά που σχετίζονται με ακούσια ιατρική έκθεση 

ή έκθεση λόγω ατυχήματος.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και ικανότητας απόκρισης, η ΕΕΑΕ συμμετείχε στην άσκη-

ση ConvEx-3, 26-27 Οκτωβρίου 2021. Η άσκηση διοργανώθηκε υπό τον συντονισμό του Διε-

θνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), σε συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή των Ηνω-

μένων Αραβικών Εμιράτων. 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. 

Επίσης, η ΕΕΑΕ συμμετείχε με ρόλο παρατηρητή σε άσκηση πεδίου χημικής-βιολογικής-ραδι-

ολογικής-πυρηνικής έκτακτης ανάγκης που διοργανώθηκε στο Τελωνείο Β’ του Πειραιά, από 

τον Ειδικό Διακλαδικό Λόχο ΠΒΧ Άμυνας (ΕΔΛΟ/ΠΒΧ). Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος “Including Project” στις 22 και 23 Ιουνίου 2021 και υλοποιήθη-

κε από τον ΕΔΛΟ/ΠΒΧ σε συνεργασία το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, στις 24 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε εσωτερική συνάντηση ενημέρωσης, με 

όλο το προσωπικό της ΕΕΑΕ, και με τη συμμετοχή της ΓΓΠΠ, για την ενημέρωση και εμπέδωση 

του νέου συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από ραδιολογικό ή πυρηνικό 

παράγοντα, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατα καταρτισμένου εσωτερικού σχεδίου δια-

χείρισης έκτακτης ανάγκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, το 2021 πραγματοποιήθηκε 

άσκηση εκκένωσης του κτηρίου της ΕΕΑΕ, με βάση τις προβλέψεις του καινούργιου εσω-

τερικού σχεδίου. Επίσης, έγινε παρουσίαση και λεπτομερής ενημέρωση του προσωπικού του 

εργαστηρίου ΕΒΟΙΑ της ΕΕΑΕ επί των προβλέψεων του καινούργιου εσωτερικού σχεδίου σε πε-

ρίπτωση ατυχήματος στο εργαστήριο αυτό, που αποτελεί εγκατάσταση «κατηγορίας ΙΙΙ», καθώς 

περιλαμβάνει ραδιενεργές πηγές υψηλής ενεργότητας.
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Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η ΕΕΑΕ παρέχει μη τυπική 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 μι-

κτή προσέγγιση μάθησης (blended learning approach), με κύριο εργαλείο την ηλεκτρονι-

κή 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. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει αναγνωριστεί από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών ως καινοτόμα ενέργεια του δημοσίου για την πανδημία COVID-19.

Η ΕΕΑΕ φιλοδοξεί να αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς για την παροχή εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Προς εκπλήρωση του ανωτέρου οράματος 

συμμετέχει:

y  Στο IAEA Steering Committee on Education and Training in Radiation, Transport and Waste 

Safety όπου θα έχει την προεδρία για τη διετία 2022-2023.

y  Στην ομάδα εργασίας για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του HERCA (Heads of the 

European Radiological Protection Competent Authorities) όπου θα έχει την προεδρία για τη 

διετία 2022-2023.

Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2021
α. Λειτουργία Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου ΙΑΕΑ
Το διάστημα 22 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με τη φυσική παρουσία 24 συμ-

μετεχόντων στην Αθήνα το Regional School of Nuclear and Radiological Leadership for 

Safety που διοργάνωσε η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της ως περιφερειακού κέντρου εκ-

παίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Στο πλαίσιο επιμόρφωσης οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν στην πυρηνική και 

ραδιολογική ασφάλεια και ενημερωθούν για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

β. Διεξαγωγή σεμιναρίων
y  2 σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας για ιατρούς γαστρεντερολόγους στο 

πλαίσιο των εθνικών τους συνεδρίων. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 76 συμμετέχοντες.

http://edu.eeae.gr/
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y  1 σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας για εργαζομένους στη βιομηχανική ραδι-

ογραφία. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 8 συμμετέχοντες. 

y  3 εξ αποστάσεως σεμινάρια για τελωνειακούς υπαλλήλους με αντικείμενο την ανίχνευση και 

αναγνώριση ραδιενεργών πηγών. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 31 συμμετέχοντες.

y  3 εξ αποστάσεως σεμινάρια κατάρτισης για επόπτες ακτινοπροστασίας σε οργανισμούς που 

εφαρμόζουν πρακτικές με χρήση ραδιενεργών πηγών για γεωλογικές μελέτες και βιομηχανι-

κούς σκοπούς, και συστημάτων ακτίνων-Χ για σκοπούς ασφάλειας. Τα σεμινάρια παρακολού-

θησαν 19 συμμετέχοντες.

y  3 εξ αποστάσεως σεμινάρια ειδικής κατάρτισης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυ-

νων εμπορευμάτων κλάσης 7. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 28 συμμετέχοντες.

γ.  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική 
Φυσική – Ακτινοφυσική 

Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε ο νέος κύκλος του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣΙΦ-Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 19 φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής και διπλωμα-

τούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών του ΕΜΠ.

δ. Λοιπές δράσεις
Η ΕΕΑΕ:

y  Φιλοξένησε 3 φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την πραγματοποίηση 

της πρακτικής τους άσκησης.

y  Συμμετείχε με παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικές δράσεις Γυμνασίων και Λυκείων με αντικείμενο 

τις ακτινοβολίες και την ακτινοπροστασία. 

y  Συμμετείχε με εκπαιδευτές στα σχολεία αρχικής εκπαίδευσης πυροσβεστών αεροδρομίου για 

«Ατυχήματα με ραδιενεργά υλικά». 

y  Συμμετείχε με διαλέξεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

y  Η ΕΕΑΕ και συνεργαζόμενα με αυτή ιδρύματα φιλοξένησαν 4 επιστήμονες που ήρθαν στην 

Ελλάδα για εκπαίδευση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας του Διεθνούς Ορ-

γανισμού Ατομικής Ενέργειας και διμερών συμφωνιών.
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Έρευνα και ανάπτυξη

Η έρευνα αποτελεί πολύτιμη συνιστώσα των δραστηριοτήτων μας. Διεξάγεται με σκοπό την υπο-

στήριξη 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 προ-

γράμματα που ήταν υπό εκτέλεση στην ΕΕΑΕ το 2021:

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία 
από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις 
ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ), ΓΓΕΚ - ΕΣΠΑ, 2017-2020
Το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» και την κωδική ονομασία ΑΥΡΑ – που είχε ξεκινήσει 

2017 και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ υπό τη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών 

και Τεχνολογικών Φορέων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», 

υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Στόχος του προγράμματος ήταν η καθιέρωση συστηματικής προσέγγισης για τη συνολική αξιολόγη-

ση του συστήματος ακτινοπροστασίας και της επίδρασης του ρυθμιστικού πλαισίου στην οικονομία 

και την κοινωνία, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικών ομάδων-στόχων αναφορικά 

με τις ακτινοβολίες, κυρίως μέσω πρωτοποριακών δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πέραν του σημαντικού αριθμού επιστημονικών παραδοτέων, 

πραγματοποιήθηκε μια σημαντική πανελλαδική έρευνα αντιλήψεων, γνώσεων και στάσεων της 

κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες, ενώ υλοποιήθηκε και μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο 

καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό που αφορά στις εξής θεματικές: Εφαρμογές οπτικής ακτι-

νοβολίας στην αισθητική, Ιατρική έκθεση στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, Ιοντίζουσες και μη ιο-

ντίζουσες ακτινοβολίες, Κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, Ορφανές ή 

έκθετες ραδιενεργές πηγές, Ραδόνιο, Χρήση laser pointers και UV ακτινοβολία.

Τα ενημερωτικά βίντεο που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγραμματος ΑΥΡΑ είναι διαθέσιμα 

στο κανάλι της ΕΕΑΕ στο YouTube, ενώ το έντυπο ενημερωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

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.

https://bit.ly/2Wtg44z
https://eeae.gr/ενημέρωση/ανακοινώσεις/ολοκληρώθηκε-το-πρόγραμμα-αυρα
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Σκοπός του προγράμματος είναι η καθιέρωση και εναρμόνιση των διαδικασιών βαθμονόμησης 

στο πεδίο της ακτινοπροστασίας, σε διαφορετικές ποιότητες ακτινοβολίας, έτσι ώστε η αβεβαι-

ότητα βαθμονόμησης να μην υπερβαίνει το 5%. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δοσιμετρικά 

μεγέθη που χρησιμοποιούνται στην εξωτερική ακτινοβόληση και στα υποπρότυπα μεγέθη που 

χρησιμοποιούνται στη δοσιμετρία φακού του οφθαλμού.

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. Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο πρόγραμμα η ΕΕΑΕ διοργάνωσε και 

ανέλαβε την προεδρία μεγάλης διαδικτυακής εκδήλωσης διάχυσης των αποτελεσμάτων.

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 συ- 

νεργασίας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του περιβάλλοντος στην ευρύτε-

ρη περιοχή της συνοριακής σύνδεσης Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Ειδικότερα, αφορά την 

«πράσινη μεταφορά» και κυρίως την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με ατυχήμα-

τα κατά τη διάρκεια μεταφορών και της ρύπανσης από επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένων 

των ραδιενεργών. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση «μη ειδικών» (π.χ. τελω-

νειακών 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.

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 τε-

χνολογικών γνώσεων που υποστηρίζει την έγκαιρη εφαρμογή των δραστηριοτήτων διαχείρισης 

ραδιενεργών αποβλήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 13 πακέτα εργασίας που έχουν αντικεί-

μενο την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών προ-

γραμμάτων 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 ραδιε-

νεργών αποβλήτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 52 οργανισμοί.

Coordination Research Project (CRP) “E24023 Development of 
Methodology for Dosimetry Audits in Brachytherapy”, 2021-2026
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα του IAEA Coordination Research Project (CRP) 
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“E24023 Development of Methodology for Dosimetry Audits in Brachytherapy ” με θέμα “End-

to-end dosimetry audit in brachytherapy: Methodology and Pilot Study”. 

Στόχος του προγράμματος είναι να επαληθεύσει τη δοσιμετρία της διαδικασίας βραχυθεραπείας 

για την ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία ασθενών με καρκίνο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχει επίσης και το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

European co-ordinated action on improving justification of computed 
tomography (EU-JUST-CT), 2021-2024
Η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή δράση 

αναφορικά με την αιτιολόγηση ιατρικών εκθέσεων από εξετάσεις αξονικής τομογραφίας ‘European 

co-ordinated action on improving justification of computed tomography’ (EU-JUST-CT).

Στόχοι του προγράμματος είναι η συλλογή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την αιτιο-

λόγηση των εξετάσεων CT στην Ευρώπη, η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τον έλεγχο της 

αιτιολόγησης των εξετάσεων CT, η πραγματοποίηση συντονισμένων πιλοτικών ελέγχων για την 

αιτιολόγηση των εξετάσεων CT σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, η ανάλυ-

ση μεταξύ των κρατών μελών του καθεστώτος αιτιολόγησης των εξετάσεων CT και η αναζήτηση 

ευκαιριών για περαιτέρω δράση.

Ακολουθεί κατάλογος με τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που δημοσιεύθηκαν το 2021: 

•  P. Asenov, P. Assiouras, A. Boziari, K. Filippou, I. Kazas, A. Kyriakis, D. Loukas, A. Morozzi, F. 

Moscatelli and D. Passeri, “Study of p-type silicon MOS capacitors at HL-LHC radiation levels 

through irradiation with a cobalt-60 gamma source and a TCAD simulation”, Journal of 

Instrumentation, Volume 16, 2021, https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/06/P06040

•  A. Clouvas, S. Xanthos, A. Boziari, F. Leontaris, I. Kaissas, M. Omirou, “Performance 

of handheld NaI(Tl) spectrometers as dosimeters by laboratory and field dose rate 

measurements”, Radiation Protection Dosimetry, 194 (4), 233–248, 2021, https://doi.

org/10.1093/rpd/ncab098 

•  J.A. Feghali, J. Delépierre, O. Ciraj Belac, J. Dabin, M. Deleu, F. De Monte, M. Dobric, A. 

Gallagher, L. Hadid-Beurrier, P. Henry, H. Hršak, T. Kiernan, R. Kumar, Ž. Knežević, C. Maccia, 

M. Majer, F. Malchair, S. Noble, D. Obrad, M. Sans Merce, G. Sideris, G. Simantirakis, C. 

Spaulding, G. Tarantini, C. Van Ngoc Ty, “Patient exposure dose in interventional cardiology 

per clinical and technical complexity levels. Part 1: results of the VERIDIC project”, Acta 

Radiologica, 2021, https://doi.org/10.1177/02841851211061438 

•  J.A. Feghali, J. Delépierre, O. Ciraj Belac, J. Dabin, M. Deleu, F. De Monte, M. Dobric, 

A. Gallagher, L. Hadid-Beurrier, P. Henry, H. Hršak, T. Kiernan, R. Kumar, Ž. Knežević, C. 

Maccia, M. Majer, F. Malchair, S. Noble, D. Obrad, M. Sans Merce, G. Sideris, G. Simantirakis, 

C. Spaulding, G. Tarantini, C. Van Ngoc Ty, “Establishing a priori and a posteriori predictive 

models to assess patients’ peak skin dose in interventional cardiology. Part 2: results of the 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/06/P06040
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab098
https://doi.org/10.1093/rpd/ncab098
https://doi.org/10.1177/02841851211061438
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VERIDIC project”, Acta Radiologica, 2021, https://doi.org/10.1177/02841851211062089 

•  C. Candela-Juan, O. Ciraj-Bjelac, M. Sans Merce, J. Dabin, D. Faj, A. Gallagher, H. de las 

Heras Gala, Z. Knezevic, F. Malchair, F. De Monte, G. Simantirakis and C. Theodorakou, 

“Use of out-of-field contact shielding on patients in medical imaging: a review of current 

guidelines, recommendations and legislative documents”, Physica Medica 86, 44–56, 

2021, https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.05.017 

•  S. Economides, K. Karfopoulos, E. Mestousi, P. Founta, E. Carinou and C. Housiadas, 

“Assessment of high school textbooks addressing radiations”, Radioprotection, 56 (3), 

205-210, 2021, https://doi.org/10.1051/radiopro/2021016 

•  E. Georgali, N. Patronis, A. Anastasiadis, M. Axiotis, S. Harissopulos, K. Karfopoulos, M. 

Kokkoris, A. Lagoyannis, C. Potiriadis, R. Vlastou, “Using GEANT4 Monte Carlo simulations 

to resolve low energy 𝛾-ray spectra: The study of 164Ho𝑔+𝑚 decay using a broad energy 

HPGe detector”, Technical Notes Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 985, 

2021, 164711, https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164711

•  P. Hiles, P. Gilligan, J. Damilakis, E. Briers, C. Candela-Juan, D. Faj, Sh. Foley, G. Frija, C. 

Granata, H. de las Heras Gala, R. Pauwels, M. Sans Merce, G. Simantirakis and E. Vano, 

“European consensus on patient contact shielding”, Insights into Imaging, 12, 194, 2021, 

https://doi.org/10.1186/s13244-021-01085-4 

•  A. Kyriakidou, J. Schlief, M. Ginjaume, R. Kollaard, “Need for harmonisation of extremity 

dose monitoring in nuclear medicine: results of a survey amongst national dose 

registries in Europe”, Journal of Radiological Protection, 41, 726-738, 2021, https://doi.

org/10.1088/1361-6498/abfff3 

•  C.J. Hourdakis, St. Vogiatzi, Ch. Pafilis, M. Kalathaki, P. Tritakis, M. Nikolaou, G. Manios, 

V. Liotsou, Z. Thrapsanioti, M. Lambrinakou, “Remote virtual regulatory inspections 

of facilities and practices utilising ionising radiation and MRI installations during the 

Covid-19 pandemic”, Journal of Radiological Protection, 41, 1184-1198, 2021, https://
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•  F. Hoti, T. Perko, V. Tafili, R. Sala, N. Zeleznik, Y. Tomkiv, C. Turcanu, P. Thijssen, O. Renn, 

“Knowing the unknowns: Uncertainties during radiological emergencies”, Int. J. Disaster 

Risk Reduct., 59 (4), 102240, 2021, https://doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102240 
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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. 

Συμμετοχή στην ENSREG
Η ΕΕΑΕ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και ένα υψηλόβαθμο υπηρεσιακό στέλεχος στην ολο-

μέλεια της Ομάδας Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety 

Regulators Group - ENSREG), βασικός ρόλος της οποίας είναι να συμβάλει στη δημιουργία των 

συνθηκών για συνεχή βελτίωση και στην επίτευξη κοινής κατανόησης στους τομείς της πυρηνι-

κής ασφάλειας και της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Επίσης, ένα στέλεχος της υπηρε-

σίας συμμετέχει στο Working Group 3 της ENSREG, που αφορά στη διαφάνεια και τη συμμετοχή 

και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας.

Συμμετοχή στο HERCA
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στο ανώτατο όργανο (Board of Heads) του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ρυθμι-

στικών Αρχών Ακτινοπροστασίας (Heads of the European Radiological Protection Competent 

Authorities - HERCA), ενώ στελέχη της υπηρεσίας συμμετέχουν στις επιμέρους επιτροπές εκπαί-

δευσης και κατάρτισης, ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιατρικών 

εφαρμογών, έρευνας και βιομηχανικών πηγών και πρακτικών, καθώς και στην ομάδα για τη διε-

ρεύνηση των επαγγελματικών δόσεων.

Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 31 της Συνθήκης 
Euratom
Δύο στελέχη της ΕΕΑΕ συμμετέχουν στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 31 της Συν-

θήκης Euratom, ως ειδικοί επιστήμονες. Η ομάδα συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχε-

τικά με βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν 

από την ιοντίζουσα ακτινοβολία και γνωμοδοτεί και καταρτίζει εκθέσεις κατόπιν αιτήματος της  

Επιτροπής.

Εκπροσώπηση για τα Άρθρα 35 και 36 της Συνθήκης Euratom
Η ΕΕΑΕ λειτουργεί ως σημείο επαφής της χώρας για τα άρθρα 35 και 36 της Συνθήκης Ευρατόμ. 

Βάσει των άρθρων αυτών στην Ελλάδα εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας περι-

βάλλοντος, στο οποίο προβλέπεται ο έλεγχος των επιπέδων ραδιενέργειας στον αέρα, το νερό 

και το χώμα, αλλά και η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επίπεδα ραδιενέργειας 

στα οποία εκτίθεται ο γενικός πληθυσμός. Ο τελευταίος έλεγχος επαλήθευσης που πραγματο-

ποιήθηκε στην Ελλάδα (δυνάμει του άρθρου 35) ήταν τον Δεκέμβριο του 2019.
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Συμμετοχή στην Ομάδα Ατομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Στέλεχος της ΕΕΑΕ συμμετέχει στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ομάδα Ατομικών Θεμάτων 

(Working Party on Atomic Questions - WPAQ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επικουρεί τη 

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ. Η Ομάδα WPAQ, που ανήκει στο 2ο τμήμα της Επιτρο-

πής Μόνιμων Αντιπροσώπων (Coreper II), είναι αρμόδια για την εξέταση των θεμάτων Ευρατόμ 

που σχετίζονται με την προστασία από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε ιατρικές και βιομηχανικές 

εφαρμογές, την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση αναλωμένων καυσί-

μων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Συμμετοχή στον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ
Η ΕΕΑΕ συμμετέχει σε ομάδες εργασίας του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (Nuclear Energy 

Agency - NEA) του ΟΟΣΑ. Η ΝΕΑ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που διευκολύνει τη 

συνεργασία μεταξύ χωρών με υποδομές προηγμένης πυρηνικής τεχνολογίας για την αναζήτηση 

αριστείας στην πυρηνική ασφάλεια, την τεχνολογία, την επιστήμη, το περιβάλλον και το δίκαιο.

Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας
Συμμετοχή κατά το έτος 2021: 

y  Στις δράσεις των ομάδων εργασίας WG2: Harmonisation of individual monitoring, WG9: 

Radiation dosimetry in radiotherapy και WG12: Dosimetry in medical imaging του ευρωπαϊ-

κού δικτύου European Radiation Dosimetry Group – EURADOS. 

y  Στις δραστηριότητες του European Association of National Metrology Institutes - EURAMET: 

Technical Committee for Ionising Radiation and Calibration and Measurement Capabilities. 

y  Στην οργανωτική επιτροπή του χειμερινού σχολείου του EURADOS στο πλαίσιο της ετή-

σιας συνεδρίασης του δικτύου το 2021 με θέμα “Fetal radiation risk: dose assessment in 

occupational, medical and emergency situations”.

y  Στην οργανωτική επιτροπή του «Άρθρου 31» για τη διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα 

“Advances/Innovations in individual dosimetry”.
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Δράσεις ενημέρωσης

Η ενημέρωση του κοινού και της Πολιτείας για θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ είναι θεσμική μας 

υποχρέωση. Το 2021:

y  εκδόθηκε 1 δελτίο τύπου και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό της τόπο 35 ανακοινώσεις,

y  δόθηκαν στοιχεία σε 14 ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατέθεσαν βουλευτές. 

Στην πλειονότητά τους οι ερωτήσεις αφορούσαν θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο 

περιβάλλον συγκεκριμένων σταθμών κεραιών,

y  κυκλοφόρησε 1 τεύχος του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter),

y  πραγματοποιήθηκαν 2 διαδικτυακές «επισκέψεις» σχολείων για την ενημέρωση των μαθη-

τών για τις ακτινοβολίες, 

y  συμμετείχαμε με παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις ενημέρωσης ή κατάρτισης άλλων φορέων. Ει-

δικότερα, παρουσιάσεις της ΕΕΑΕ έγιναν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

•  Σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντί-

ζουσες ακτινοβολίες για ιατρούς με ειδικότητα στην ιατρική της εργασίας, Απρίλιος 2021.

•  Συμμετοχή στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΕΕΑΕ παρουσίασε έντυπο και ηλε-

κτρονικό υλικό που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ, αλλά και ένα ενδια-

φέρον ερωτηματολόγιο, κατά το οποίο, ο χρήστης απαντώντας σε απλές ερωτήσεις μπορεί 

να υπολογίσει τα επίπεδα ιοντίζουσας ακτινοβολίας στα οποία εκτίθεται ετησίως. Το ερωτη-

ματολόγιο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ.

•  Σεμινάριο ακτινοπροστασίας για γιατρούς και νοσηλευτές, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Το 2021 αναρτήθηκαν από την ΕΕΑΕ στην πλατφόρμα «Διαύγεια» 6.174 πράξεις που αφορού-

σαν δαπάνες, λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις, έγκριση μετακινήσεων, κλπ.

Ανοιχτά δεδομένα
Η ΕΕΑΕ, εφαρμόζοντας τον ν. 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και την περαιτέρω χρήση εγ-

γράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, έχει καταγράψει σε σχετική απόφα-

ση το σύνολο των εγγράφων και δεδομένων που κατέχει. Στον διαδικτυακό τόπο http://archive.

data.gov.gr/organization/eeae υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα. Κατόπιν του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 

184/Α/23-9-2020) για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για 

τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η ΕΕΑΕ επι-

καιροποίησε την απόφαση της. Τα δεδομένα από την ΕΕΑΕ θα αναρτηθούν στη νέα πλατφόρμα 

https://www.data.gov.gr/ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσής της. 

https://eeae.gr/πόση-ιοντίζουσα-ακτινοβολία-δεχόμαστε
http://archive.data.gov.gr/organization/eeae
http://archive.data.gov.gr/organization/eeae
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Προβολές σελίδας: 

727.895

www.eeae.gr 

Επισκέπτες: 

84.984

Εγγεγραμμένοι 
χρήστες ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών:

1.593

Οι αριθμοί για το 2021

https://www.eeae.gr/
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#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 2021, ήταν ο τριπλός 

στόχος που εξυπηρετούσαν:

y  η προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της ΕΕΑΕ,

y  η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς μας και

y  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 προ-

ηγήθηκε χρονικά των καθολικών μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19. Κατά τη διάρκεια του 

2021:

y  Δόθηκαν οδηγίες ώστε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσε-

ων και η φιλοξενία εκδηλώσεων/σεμιναρίων, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να 

ληφθούν πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας 

y  Η ομάδα για τη διαχείριση της κρίσης που δημιουργήθηκε το 2020, με συμμετοχή του ιατρού 

εργασίας, του τεχνικού ασφαλείας, του Τμήματος Προσωπικού και της διοίκησης, συνέχισε να 

αξιολογεί την κατάσταση και να προτείνει μέτρα στο πλαίσιο διασφάλισης της υγείας και της 

ασφάλειας στον εργασιακό χώρο

y  Με την υποστήριξη του Τμήματος Πληροφορικής συνεχίστηκε η εφαρμογή τηλεργασίας για το 

σύνολο του προσωπικού, με χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN)

y  Διενεργήθηκαν διαγνωστικοί έλεγχοι rapid test για τον Covid-19 στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ 

με την προαιρετική συμμετοχή του προσωπικού.

• για τους εκτιθέμενους εργαζομένους
Η απρόσκοπτη συνέχιση της ατομικής δοσιμέτρησης των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ακτινο-

βολίες ήταν προτεραιότητά μας από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των μέτρων για τον περιορι-

σμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Αντίθετα με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν την περασμένη χρονιά εξαιτίας του lockdown 

και της συμφόρησης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, το 2021 η 

αποστολή των δοσιμέτρων σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς προβλή-

ματα.

https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJBNvVg-YdlUmKfiH6uYDDabDfHhKB313aYvhfp-ITQmjpwVQs0gV-aAgwtxz2WY5ga1ISXj-fLQRy8xMydYrN2Jw5ZyfhohwydtKuJH9Sfal2jsANydO3iiSigJAqpHtEznDthKfUb3j_5aAvEryjMqRDTfRJdhM96ds3YBvU4BqFEr95Pd6TZW435nqzHNg&__tn__=*NK-R


ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021 I 57 

•  για τους οργανισμούς που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις κανονιστικού 
ελέγχου

Η πρακτική των επιθεωρήσεων εξ αποστάσεως, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε πιλοτικά το 

2020 συνεχίστηκε απρόσκοπτα και ακόμη πιο αποτελεσματικά και το 2021. Ειδικά για τους ορ-

γανισμούς 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. 

• για τις επαγγελματικές ομάδες που έχουν ανάγκη κατάρτισης
Προσαρμόσαμε τις επιμορφωτικές μας δράσεις στις νέες συνθήκες, παρέχοντας εξ αποστάσεως 

κατάρτιση και το 2021.
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Παράρτημα Ι: 
Οικονομικός απολογισμός
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Οικονομικοί πόροι

Σύμφωνα με τον ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτο-

τέλειας στην άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων της. Η λειτουργία της ΕΕΑΕ υποστηρίζεται 

οικονομικά από δύο πηγές:

y  τον κρατικό προϋπολογισμό και

y  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 2021 διαμορφώθηκε σε 26,2% 

και 73,8% αντίστοιχα.

Το έτος 2021 η κρατική χρηματοδότηση κάλυψε αποκλειστικά τα έξοδα μισθοδοσίας του τακτι-

κού 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 2021 επιτεύχθηκε για μια ακόμη χρονιά ο σχηματισμός πλεονάσματος κατά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ. Το 2021, τα τιμολογημένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 

ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στο ποσό των 4.288.844 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ποσοστού 

1,8% περίπου σε σύγκριση με το 2020. 

Αντίστοιχα, το 2021, τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 2.743.582,27 ευρώ, παρουσιάζοντας αύ-

ξηση ποσοστού 14,5% σε σύγκριση με το 2020, οφειλόμενη στην αγορά παγίου εξοπλισμού 

(συγκεκριμένου επιστημονικού οργάνου) καθώς και στη γενικευμένη αύξηση του κόστους των 

συντηρήσεων του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμού-απολογισμού 

και για τις δύο πηγές χρηματοδότησης.
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Ισολογισμός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και 2020 σε ευρώ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2021 2020

Ενσώματα πάγια

Λοιπός εξοπλισμός και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 14,46 13,67

Σύνολο 14,46 13,67

Άυλα πάγια στοιχεία   

Λοιπά άυλα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 14,46 13,67

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 4.423.968,30 4.485.380,55

Λοιπές απαιτήσεις 153.628,06 139.957,69

Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 28.801.719,92 27.095.949,22

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 33.379.316,28 31.721.287,46

Σύνολο Ενεργητικού 33.379.330,74 31.721.301,13

Καθαρή θέση

Αδιάθετα αποθεματικά

Εκ μεταφοράς 30.815.285,54 28.204.116,95

Πλεόνασμα τρέχουσας χρήσης 1.681.974,18 2.611.168,59

Σύνολο καθαρής θέσης 32.497.259,72 30.815.285,54

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 456.051,43 379.311,27

Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 58.001,04 47.575,51

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 368.018,55 479.128,81

Προβλέψεις δαπανών και έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων 882.071,02 906.015,59

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 33.379.330,74 31.721.301,13

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ

Αγία Παρασκευή, 03.05.2022

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Χρήστος Χουσιάδας

Δημήτριος Μπούρας
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Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος του ΕΛΚΕ  
της ΕΕΑΕ 
Διαχειριστική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και 2020 σε ευρώ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

2021 2020

4.288.844,00 4.214.720,19

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

 Σύνολο 4.288.844,00 4.214.720,19

Παροχές σε εργαζόμενους -870.391,33 -849.507,49

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων -241.542,53 -132.819,49

Λοιπά έξοδα και ζημίες -1.631.648,41 -1.412.184,71

Λοιπά έσοδα και κέρδη 86.527,53 232.124,60

 Τόκοι και συναφή κονδύλια 50.184,92 75.591,10

Αποτελέσματα προ φόρων 1.681.974,18 2.127.924,20

Φόρος εισοδήματος 0,00 -18.141,86

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 1.681.974,18 2.109.782,34

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ

Αγία Παρασκευή, 03.05.2022

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Χρήστος Χουσιάδας

Δημήτριος Μπούρας

Πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ 
Διαχειριστική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και 
προϋπολογισμός 2022 σε ευρώ

Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων

Προϋπολογισμός

2021
 Απολογισμός
31.12.2021

Προϋπολογισμός

2022

997.000,00 975.712,42 1.225.000,00

 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 580.000,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.577.000,00 975.712,42 1.225.000,00
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Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης ανά βασική 
κατηγορία εσόδων – εξόδων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ
Διαχειριστική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και 
προϋπολογισμός 2022 σε ευρώ

Έσοδα Χρήσης

Προϋπολογισμός

2021
Απολογισμός 
31.12.2021

Προϋπολογισμός

2022

Παροχή υπηρεσιών - ανταποδοτικά τέλη 4.373.010,00 4.288.844,00 4.365.010,00

Λοιπά έσοδα (τόκοι, έσοδα από προβλέψεις) 50.000,00 50.184,92 60.000,00

4.423.010,00 4.339.028,92 4.425.010,00

Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων

Συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, Ε.Ε, λοιπά 709.067,00 86.527,53 541.952,00

Σύνολο Εσόδων 5.132.077,00 4.425.556,45 4.966.962,00

Έξοδα Χρήσης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.104.400,00 870.391,33 1.084.300,00

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 308.532,00 72.529,90 105.500,00

Έξοδα μετακινήσεων 332.815,00 64.087,94 288.000,00

Αγορά πάγιου εξοπλισμού 801.518,00 241.542,53 561.600,00

Έξοδα εκθέσεων & επιδείξεων - Συνέδρια 91.000,00 37.221,74 61.500,00

Δωρεές - επιχορηγήσεις 8.000,00 0,00 8.000,00

Υλικά άμεσης ανάλωσης  
(αγορές δοσιμέτρων, κλπ.)

125.800,00 70.096,12 96.600,00

Αναθέσεις μέσω διαγωνισμών  
(μετρήσεις κεραιών, κλπ.)

440.000,00 458.383,67 1.072.300,00

Τηλεπικοινωνιακά τέλη 174.000,00 141.756,45 174.800,00

Ασφάλιστρα 12.500,00 9.404,94 13.500,00

Επισκευές - συντηρήσεις 521.300,00 394.340,03 561.100,00

Έξοδα κίνησης 22.200,00 8.357,84 25.300,00

Λειτουργικά έξοδα και άλλες δαπάνες 386.146,00 375.469,78 307.059,00

Σύνολο Εξόδων 4.328.211,00 2.743.582,27 4.359.559,00
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H χρονιά με φωτογραφίες

Στιγμιότυπα από το Regional School of Nuclear and 
Radiological Leadership for Safety που διοργάνωσε 
η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της ως περιφερεια-
κού κέντρου εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας, τον Νοέμβριο του 2021.

Στιγμιότυπο από την πρώτη συνεδρί-
αση του νέου ΔΣ της ΕΕΑΕ, με τη δια-
δικτυακή παρουσία του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
κ. Χρ. Δήμα και του ΓΓ  Έρευνας και 

Καινοτομίας κ. Αθ. Κυριαζή,  
τον Φεβρουάριο του 2021.
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Άσκηση εκκένωσης των εγκα-
ταστάσεων της ΕΕΑΕ βάσει του 

εσωτερικού σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης, Σεπτέμβριος 2021.

Διαδικτυακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της ΕΕΑΕ, Ιανουάριος 2021.



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021 I 65 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων 
βοηθειών της Ελληνικής Εταιρίας 

Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φρο-
ντίδας στους εργαζόμενους της ΕΕΑΕ, 

Δεκέμβριος 2021.

Συμμετοχή της ΕΕΑΕ σε άσκηση πεδίου  
χημικής-βιολογικής-ραδιολογικής-πυρηνι-
κής έκτακτης ανάγκης που διοργανώθηκε 

στο Τελωνείο Β’ του Πειραιά, από τον  
Ειδικό Διακλαδικό Λόχο ΠΒΧ  Άμυνας 

(ΕΔΛΟ/ΠΒΧ), Ιούνιος 2021.
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Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων κ. Αθ. Στάβερη - Πολυκαλά στις εγκαταστάσεις της 
ΕΕΑΕ, τον Φεβρουάριο του 2021

Συνέντευξη του προέδρου 
της ΕΕΑΕ με αφορμή τη 

συμπλήρωση των 35 ετών 
από το πυρηνικό δυστύχη-

μα στο Τσερνόμπιλ, στην 
εκπομπή της ΕΡΤ3, Ο3, 

Απρίλιος 2021.

Συνάντηση ενημέρωσης για το 
σύστημα διαχείρισης έκτακτης 
ανάγκης με τη συμμετοχή, 
διαδικτυακά, όλου του προσω-
πικού της ΕΕΑΕ και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, Μάιος 2021.
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Στιγμιότυπα από την παρουσία της 
ΕΕΑΕ στην 85η ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο 

του 2021.
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