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Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον 

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε 
ςχέςη με το νέο ρυθμιςτικό 
κανονιςτικό πλαίςιο τησ 
ακτινοπροςταςίασ 

 

•  Ραδόνιο  

– ςτο εςωτερικό κτιρύων 

– ςτουσ χώρουσ εργαςύασ 

• Βιομηχανύεσ και υλικϊ με αυξημϋνα επύπεδα 
φυςικόσ ραδιενϋργειασ 

• Οικοδομικϊ υλικϊ 

• Παλαιϊ μϋταλλα 

• Ρυπαςμϋνεσ περιοχϋσ  

• Πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ 
παρακολούθηςησ 
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χϋδιο δρϊςησ για το ραδόνιο (Άρθρο 103 τησ Οδηγίασ) 

 

1.   Με κοινή απόφαςη του αρμόδιου για τα θέματα τησ ΕΕΑΕ Υπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ θεςπίζεται εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για την αντιμετώπιςη των 
μακροπρόθεςμων κινδύνων από την ϋκθεςη ςτο ραδόνιο μϋςα ςε κατοικύεσ, ςε κτύρια ςτα οπούα 
ϋχει πρόςβαςη το κοινό και ςε χώρουσ εργαςύασ, για κϊθε πηγό ειςόδου του ραδονύου εύτε από το 
ϋδαφοσ, εύτε από τα οικοδομικϊ υλικϊ εύτε από το νερό. Το ςχϋδιο δρϊςησ επικαιροποιείται ανά 
τριετία, μετά από ειςήγηςη τησ ΕΕΑΕ κι έγκριςη από τον  αρμόδιο για τα θέματα τησ ΕΕΑΕ 
υπουργό. Μετϊ την ϋγκριςό του γύνεται εκτελεςτό και κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορεύσ, προκειμϋνου να εναρμονύςουν τα ςυνταςςόμενα με αυτούσ ςχϋδια και 
δρϊςεισ. 

2. Στο ανωτϋρω ςχϋδιο δρϊςησ προςδιορύζονται και οι διαδικαςύεσ για τη λόψη των κατϊλληλων 
μϋτρων με ςτόχο την αποφυγό τησ ειςόδου ραδονύου ςτα νϋα κτύρια. Τα μϋτρα αυτϊ μπορεύ να 
περιλαμβϊνουν ειδικϋσ απαιτόςεισ ςτουσ οικοδομικούσ κανονιςμούσ τησ χώρασ. 

3. Η ΕΕΑΕ εντοπύζει τισ περιοχϋσ όπου η ςυγκϋντρωςη ραδονύου (ετόςιοσ μϋςοσ όροσ) ςε ςημαντικό 
αριθμό κτιρύων αναμϋνεται να υπερβεύ τα ςχετικϊ εθνικϊ επύπεδα αναφορϊσ. 
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Ραδόνιο ςτο εςωτερικό κτιρύων 
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Άρθρο 74  
Έκθεςη ςε ραδόνιο μϋςα ςε κτύρια  
 
1.  Θεςπύζονται εθνικϊ επύπεδα αναφορϊσ για τισ ςυγκεντρώςεισ ραδονύου μϋςα ςε 

κτύρια, η τιμό των οπούων καθορύζεται ςε, κατϊ μϋςο όρο ετηςύωσ, 300 Bq m–3. Η τιμό 
αυτό μπορεύ να μειωθεύ με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, με βϊςη νϋα επιςτημονικϊ δεδομϋνα, 
κοινωνικούσ και οικονομικούσ παρϊγοντεσ. 

2. Εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ: Η ΕΕΑΕ προωθεύ δρϊςεισ για τον εντοπιςμό κατοικιών με 
ςυγκεντρώςεισ ραδονύου (κατϊ μϋςο όρο ετηςύωσ) που υπερβαύνουν το επύπεδο 
αναφορϊσ και για την κατϊ περύπτωςη ενθϊρρυνςη, με τεχνικϊ ό ϊλλα μϋςα, μϋτρων 
μεύωςησ τησ ςυγκϋντρωςησ ραδονύου μϋςα ςτισ κατοικύεσ αυτϋσ.  
 

Ραδόνιο ςτο εςωτερικό κτιρύων 

 
3.  Η ΕΕΑΕ παρϋχει πληροφορύεσ ςε τοπικό και 

εθνικό επύπεδο ςχετικϊ με την ϋκθεςη ςτο ραδόνιο 
μϋςα ςτα κτύρια και τουσ ςυνεπαγόμενουσ κινδύνουσ 
για την υγεύα, ςχετικϊ με τη ςημαςύα τησ εκτϋλεςησ 
μετρόςεων του ραδονύου και ςχετικϊ με τα διαθϋςιμα 
τεχνικϊ μϋςα για τη μεύωςη των υφιςτϊμενων 
ςυγκεντρώςεων ραδονύου  

Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 



  

 

 

 

1. Συνεργαςύα τησ ΕΕΑΕ με ϊλλουσ  εθνικούσ φορεύσ όπωσ με: 

i. Συνεργαζόμενα πανεπιςτημιακϊ και ερευνητικϊ εργαςτόρια που 
δραςτηριοποιούνται ςε θϋματα ραδονύου 

ii. Υπουργεύο Επαγγελματικούσ ςυλλόγουσ (π.χ. Τεχνικό Επιμελητόριο Ελλϊδοσ) 

iii. Εςωτερικών 

iv. Τοπικούσ φορεύσ (περιφϋρειεσ, νομαρχύεσ, δόμουσ)  

για την επϋκταςη των προηγούμενων δρϊςεων με ςκοπό την διατύπωςη ενόσ 
εθνικού ςχεδύου δρϊςεωσ για το ραδόνιο ςτο εςωτερικό των κτιρύων. 

2. Ολοκλόρωςη του εθνικού χϊρτη ραδονύου 

 

3. Διεξαγωγό πιο αναλυτικών επιςκοπόςεων ςε περιοχϋσ με αυξημϋνεσ ςυγκεντρώςεισ 

 

4. Ενημϋρωςη των τοπικών φορϋων και των πολιτών 

 

5. Ένταξη ςτουσ οικοδομικούσ κανονιςμούσ μϋτρων για τον περιοριςμό των 
ςυγκεντρώςεων ραδονύου ςε  περιοχϋσ με υψηλϋσ ςυγκεντρώςεισ 
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Ραδόνιο ςτο εςωτερικό κτιρύων 
Επόμενα βόματα  

 



  

 

 

 

Κατάλογοσ βιομηχανικών τομέων που 
ςχετίζονται με φυςικά ραδιενεργά υλικά 
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— Εξόρυξη ςπϊνιων γαιών από μοναζύτη  
— Παραγωγό ενώςεων του θορύου και καταςκευό προώόντων που περιϋχουν θόριο  
— Επεξεργαςύα νιοβύου/ μεταλλεύματοσ τανταλύου  
— Παραγωγό πετρελαύου και φυςικού αερύου  
— Παραγωγό γεωθερμικόσ ενϋργειασ  
— Παραγωγό χρωςτικόσ TiO2  
— Θερμικό παραγωγό φωςφόρου  
— Βιομηχανύα ζιρκονύου  
— Παραγωγό φωςφορικών λιπαςμϊτων  
— Παραγωγό ςκυροδϋματοσ, ςυντόρηςη φούρνων κλύνκερ  
— Μονϊδεσ παραγωγόσ ενϋργειασ με καύςη ϊνθρακα, ςυντόρηςη καυςτόρων  
— Παραγωγό φωςφορικού οξϋοσ  
— Πρωτογενόσ παραγωγό ςιδόρου  
— Σύντηξη καςςιτϋρου/μολύβδου/χαλκού  
— Εγκαταςτϊςεισ διύλιςησ υπόγειων υδϊτων  
— Εξόρυξη μεταλλευμϊτων πϋραν του μεταλλεύματοσ ουρανύου. 

Άρθρο 23  

Αναγνώριςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ  
Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ προςδιορύζονται οι   κατηγορύεσ και τα εύδη των πρακτικών 
που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ και που προκαλούν ϋκθεςη των 
εργαζομϋνων ό του κοινού, η οπούα δεν δύναται να παραβλεφθεύ από ϊποψη 
ακτινοπροςταςύασ.  

Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 



  

 

 

 

Ραδόνιο ςτουσ χώρουσ εργαςύασ  
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Άρθρο 54  
Ραδόνιο ςτουσ χώρουσ εργαςύασ  
 

1.   Θεςπύζονται εθνικϊ επύπεδα αναφορϊσ για τισ ςυγκεντρώςεισ ραδονύου ςε εςωτερικούσ 

χώρουσ εργαςύασ. Τα επύπεδα αναφορϊσ για τον ετόςιο μϋςο όρο τησ ςυγκϋντρωςησ 

ενεργότητασ ςτην ατμόςφαιρα ορύζονται ςτα 300 Bq m–3. Η τιμό αυτό  μπορεύ να αλλϊξει 

με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ εφόςον προκύψουν νϋα επιςτημονικϊ δεδομϋνα.  

Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 

Σποραδικϋσ μετρόςεισ ςε υπόγειουσ χώρουσ εργαςύασ και ςε ιαματικϋσ πηγϋσ. 
  

Παρούςα κατϊςταςη 
 

Επόμενα βόματα  
 

Συςτηματικϋσ μετρόςεισ ςε υπόγειουσ χώρουσ εργαςύασ και ςε ιαματικϋσ πηγϋσ. 
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Άρθρο 75  
Ακτινοβολύα γϊμμα από οικοδομικϊ υλικϊ  
1. Το επύπεδο αναφορϊσ που ιςχύει για την εξωτερικό ϋκθεςη μϋςα ςε κτύρια ςε ακτύνεσ γϊμμα 

που εκπϋμπονται από οικοδομικϊ υλικϊ, επιπροςθϋτωσ τησ εξωτερικόσ ϋκθεςησ ςε υπαύθριο 
χώρο, εύναι 1 mSv ανϊ ϋτοσ.  

Οικοδομικϊ Υλικϊ 

Δείκτησ ςυγκέντρωςησ για την ακτινοβολία γάμμα που εκπέμπουν οικοδομικά υλικά 

I = [C (Ra-226) /(300 Bq/kg)] + [C (Th-232) /(200 Bq/kg)] + [C(K-40) / (3 000 Bq/kg )] 

Όπου: C (Ra-226) , C(Th-232) και C(K-40) οι ςυγκεντρώςεισ ςε Bq/kg 
των αντύςτοιχων ραδιονουκλιδύων ςτο οικοδομικό υλικό.  

Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 

2.   Η ΕΕΑΕ προςδιορύζει τα οικοδομικϊ υλικϊ τα οπούα εύναι ςημαντικϊ από ϊποψη 
ακτινοπροςταςύασ, λαμβϊνοντασ υπόψη τον ενδεικτικό κατϊλογο υλικών του Παραρτόματοσ 
ΧΙΙΙ αναφορικϊ με την ακτινοβολύα γϊμμα που αυτϊ εκπϋμπουν. Το Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ 
και Ενϋργειασ μεριμνϊ ώςτε πριν τα ωσ ϊνω οικοδομικϊ υλικϊ  διατεθούν ςτην αγορϊ: 

α) να ϋχουν προςδιοριςτεύ οι ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ των ραδιονουκλιδύων που 
αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα VΙΙΙ και 

β) εφόςον απαιτηθεύ από την ΕΕΑΕ, να τησ παρϋχονται οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα 
αποτελϋςματα των μετρόςεων και τον αντύςτοιχο δεύκτη ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ, 
καθώσ και ϊλλουσ ςυναφεύσ παρϊγοντεσ, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα VΙΙΙ. 



  

 

 

 

Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ οικοδομικών υλικών που λαμβϊνονται υπόψη 
ςχετικϊ με την ακτινοβολύα γϊμμα που εκπϋμπουν 
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1. Φυςικϊ υλικϊ  
α) Σκυρόδεμα βαςιςμϋνο ςε ςτυπτηρύα (alum shale).  
 
β) Οικοδομικϊ υλικϊ ό πρόςθετα φυςικόσ πυριγενούσ προϋλευςησ, όπωσ:  

— γρανιτοειδό (όπωσ γρανύτεσ, ςυηνύτεσ και ορθογνεύςιοι),  
— πορφυρύτησ,  
— τόφφοσ,  
— ποζολϊνη (ςτϊχτη ποζολϊνησ),  
— λϊβα.  

 
2. Υλικϊ που περιλαμβϊνουν κατϊλοιπα βιομηχανιών που επεξεργϊζονται 
φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ, όπωσ:  

• ιπτϊμενη τϋφρα,  
• φωςφογύψοσ,  
• φωςφορούχα ςκωρύα,  
• ςκωρύα καςςιτϋρου,  
• ςκωρύα χαλκού,  
• ερυθρϊ ιλύσ (κατϊλοιπο τησ παραγωγόσ αλουμινύου),  
• κατϊλοιπα τησ παραγωγόσ χϊλυβα. 
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Άρθρο 16 
Ενημϋρωςη και κατϊρτιςη εργαζομϋνων ενδεχομϋνωσ εκτιθϋμενων ςε ϋκθετεσ 
πηγϋσ  
Η ΕΕΑΕ, τουλϊχιςτον ανϊ διετύα,  ενημερώνει εγγρϊφωσ τισ διοικόςεισ των  εγκαταςτϊςεων, 

όπου ενδϋχεται να βρεθούν ό να τύχουν επεξεργαςύασ ϋκθετεσ πηγϋσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των μεγϊλων χώρων ςυγκϋντρωςησ παλαιών μετϊλλων, μεγϊλων 
εγκαταςτϊςεων ανακύκλωςησ παλαιών μετϊλλων και των ςημαντικών κομβικών ςημεύων 
διϋλευςησ, αναφορικϊ με την πιθανότητα να βρεθούν αντιμϋτωπεσ με μύα πηγό. 

Άρθρο  92 
Εντοπιςμόσ ϋκθετων πηγών  
1. Η ΕΕΑΕ διαςφαλύζει την ύπαρξη μηχανιςμών:  

I. αύξηςη τησ γενικόσ ευαιςθητοπούηςησ ωσ προσ το ενδεχόμενο ύπαρξησ ϋκθετων πηγών 
και ςχετικών κινδύνων, και  

II. ϋκδοςη οδηγιών προσ όςουσ υποπτεύονται ό γνωρύζουν την παρουςύα ϋκθετησ πηγόσ για 
ενημϋρωςη τησ αρμόδιασ αρχόσ και για τισ ενϋργειεσ που πρϋπει να ληφθούν.  

 
2. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ προςδιορύζονται οι περιπτώςεισ  όπου εν γϋνει μπορεύ να βρεθούν ϋκθετεσ 

πηγϋσ και όπου ςυνιςτϊται να λειτουργόςουν ςυςτόματα ανύχνευςησ πηγών, όπωσ ενδεικτικϊ 
χώροι ςυγκϋντρωςησ παλαιών μετϊλλων, ςημαντικϋσ εγκαταςτϊςεισ ανακύκλωςησ παλαιών 
μετϊλλων και κομβικϊ ςημεύα ειςόδου/διϋλευςησ τησ χώρασ. 

Παλαιϊ μϋταλλα  
 Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 
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Παλαιϊ μϋταλλα  
 

Άρθρο  93 

Ρύπανςη των μετϊλλων  
 
1. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ προςδιορύζονται οι περιπτώςεισ όπου εν γϋνει μπορεύ να 

βρεθούν ρυπαςμϋνα από ραδιενϋργεια μεταλλικϊ προώόντα ειςαγόμενα από τρύτεσ 
χώρεσ και όπου  ςυνιςτϊται να λειτουργόςουν ςυςτόματα ανύχνευςησ πηγών, ςε μϋρη 
όπωσ ενδεικτικϊ μεγϊλεσ εγκαταςτϊςεισ ειςαγωγόσ μετϊλλων και ςημαντικϊ κομβικϊ 
ςημεύα διϋλευςησ.  
 

2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταςτϊςεων ανακύκλωςησ παλαιών μετϊλλων ειδοποιούν 
αμϋςωσ την ΕΕΑΕ ςε περύπτωςη που υποπτεύονται ό γνωρύζουν, ςχετικϊ με την τόξη 
οιαςδόποτε ϋκθετησ πηγόσ ό ϊλλη μεταλλουργικό εργαςύα. Η περαιτϋρω χρόςη,  η 
τοποθϋτηςη ςτην αγορϊ ό η διϊθεςη ρυπαςμϋνων μετϊλλων, απαιτεύ την ςύμφωνη 
γνώμη τησ ΕΕΑΕ. 

Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 
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Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ 
Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 

Άρθρο 65  
Λειτουργικό προςταςύα του κοινού 
 
2. Η ΕΕΑΕ καθορύζει με απόφαςό τησ, εφόςον ενδεύκνυται, τα όρια και τισ προώποθϋςεισ για 
την ϋγκριςη των εκλύςεων των ραδιενεργών λυμϊτων (αερολυμϊτων και υδρολυμϊτων), 
ώςτε: 

α) λαμβϊνουν υπόψη τα αποτελϋςματα τησ βελτιςτοπούηςησ τησ ακτινοπροςταςύασ· 
β) απηχούν τισ ορθϋσ πρακτικϋσ για τη λειτουργύα παρόμοιων εγκαταςτϊςεων.  

 
Επιπλϋον, οι εν λόγω εγκρύςεισ απόρριψησ λαμβϊνουν υπόψη, κατϊ περύπτωςη, τα 
αποτελϋςματα γενικόσ εκτύμηςησ ελϋγχου βϊςει διεθνώσ αναγνωριςμϋνων κατευθυντόριων 
γραμμών, όπου η εκτύμηςη αυτό ϋχει ζητηθεύ από κρϊτοσ μϋλοσ προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ 
ότι πληρούνται τα περιβαλλοντικϊ κριτόρια για τη μακροχρόνια προςταςύα τησ ανθρώπινησ 
υγεύασ. 
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Άρθρο 66  
Εκτύμηςη των δόςεων για το κοινό  
 

1. Η ΕΕΑΕ καθορύζει με κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τισ διαδικαςύεσ και εγκρύνει τη μεθοδολογύα για την εκτύμηςη 

των δόςεων για το κοινό από τισ εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ. Το εύροσ των εν λόγω διαδικαςιών καθορύζεται 

ανϊλογα με τον ενεχόμενο, από την πρακτικό, κύνδυνο ϋκθεςησ. 

2.  Η ΕΕΑΕ εντοπύζει τισ πρακτικϋσ για τισ οπούεσ πρϋπει να διενεργηθεύ εκτύμηςη των δόςεων ςτο κοινό. 

Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ 
Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 

3.  Για τη ρεαλιςτικό εκτύμηςη των δόςεων ςε μϋλη του κοινού, η ΕΕΑΕ :  
a. καθορύζει ευλόγωσ την ϋκταςη των ερευνών που πρϋπει να διενεργηθούν και των πληροφοριών 

που πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον εντοπιςμό των αντιπροςωπευτικών ατόμων, λαμβϊνοντασ 
υπόψη τισ πραγματικϋσ οδούσ μεταφορϊσ των ραδιενεργών ουςιών·  

b. αποφαςύζει ςχετικϊ με την εύλογη ςυχνότητα παρακολούθηςησ των ςχετικών παραμϋτρων όπωσ 
καθορύζεται ςτο ςτοιχεύο (α)·  

c. εξαςφαλύζει ότι οι εκτιμόςεισ των δόςεων για το αντιπροςωπευτικό ϊτομο περιλαμβϊνουν:  
i. την εκτύμηςη των δόςεων που οφεύλονται ςε εξωτερικό ακτινοβόληςη, με ϋνδειξη, κατϊ 

περύπτωςη, του τύπου τησ ςυγκεκριμϋνησ ακτινοβολύασ·  
ii. την εκτύμηςη τησ πρόςληψησ ραδιονουκλεώδύων, με ϋνδειξη τησ φύςησ τουσ και, κατϊ 

περύπτωςη, τησ φυςικόσ και χημικόσ τουσ κατϊςταςησ, καθώσ και τον προςδιοριςμό των 
ςυγκεντρώςεων ενεργότητϊσ τουσ ςτα τρόφιμα και το πόςιμο νερό ό ϊλλα ςχετικϊ ςτοιχεύα 
του περιβϊλλοντοσ·  

iii. την εκτύμηςη των δόςεων που ενδϋχεται να λϊβει το αντιπροςωπευτικό ϊτομο, όπωσ 
καθορύζεται ςτο ςτοιχεύο (α)·  
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Άρθρο 66  
Εκτύμηςη των δόςεων για το κοινό  
 
3. Για την εκτύμηςη των δόςεων ςε μϋλη του κοινού, η ΕΕΑΕ: 

a. καθορύζει ευλόγωσ την ϋκταςη των ερευνών που πρϋπει να διενεργηθούν και των 
πληροφοριών που πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον εντοπιςμό των 
αντιπροςωπευτικών ατόμων, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ πραγματικϋσ οδούσ μεταφορϊσ 
των ραδιενεργών ουςιών·  

b. καθορύζει μια ςχετικϊ με την εύλογη ςυχνότητα παρακολούθηςησ των ςχετικών 
παραμϋτρων όπωσ καθορύζεται ςτο ςτοιχεύο (α)·  

c. εξαςφαλύζει ότι οι εκτιμόςεισ των δόςεων για το αντιπροςωπευτικό ϊτομο 
περιλαμβϊνουν:  
i. την εκτύμηςη των δόςεων που οφεύλονται ςε εξωτερικό ακτινοβόληςη, με ϋνδειξη, 

κατϊ περύπτωςη, του τύπου τησ ςυγκεκριμϋνησ ακτινοβολύασ·  
ii. την εκτύμηςη τησ πρόςληψησ ραδιονουκλεώδύων, με ϋνδειξη τησ φύςησ τουσ και, 

κατϊ περύπτωςη, τησ φυςικόσ και χημικόσ τουσ κατϊςταςησ, καθώσ και τον 
προςδιοριςμό των ςυγκεντρώςεων ενεργότητϊσ τουσ ςτα τρόφιμα και το πόςιμο 
νερό ό ϊλλα ςχετικϊ ςτοιχεύα του περιβϊλλοντοσ·  

iii. την εκτύμηςη των δόςεων που ενδϋχεται να λϊβει το αντιπροςωπευτικό ϊτομο, 
όπωσ καθορύζεται ςτο ςτοιχεύο (α)·  

Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ 
Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 
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Άρθρο 73  
Ρυπαςμϋνεσ περιοχϋσ 
Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, και ςε ςυνεργαςύα με το 
Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ 
καθορύζονται οι ςτρατηγικϋσ βελτιςτοποιημϋνησ 
προςταςύασ για τη διαχεύριςη ρυπαςμϋνων περιοχών, οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν, κατϊ περύπτωςη, τα ακόλουθα:  

i. ςτόχουσ, οι οπούοι ςυμπεριλαμβϊνουν 
μακροπρόθεςμουσ ςκοπούσ τησ ςτρατηγικόσ 
και αντύςτοιχα επύπεδα αναφορϊσ, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 7·  

ii. την οριοθϋτηςη των περιοχών που ϋχουν 
πληγεύ και τον εντοπιςμό των πληγϋντων 
μελών του κοινού·  

iii. τη μελϋτη τησ ανϊγκησ για μϋτρα προςταςύασ 
και του εύρουσ των εν λόγω μϋτρων που 
πρϋπει να εφαρμόζονται ςτισ πληγεύςεσ 
περιοχϋσ και τα πληγϋντα μϋλη του κοινού·  

Η νϋα οδηγύα προβλϋπει: 

Κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ  
 

Άρθρο 72  
Πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ  
Η ΕΕΑΕ, με απόφαςό τησ, θεςπύζει κατϊλληλο πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ. 
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Ευχαριςτώ 
 

για την 
 

 προςοχό 
 ςασ 


