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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Αγ. Παρασκευή, 06.02.2018  
Α.Π.: Α.α/439/1724/2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
Τμήμα Αδειών & Ελέγχων  
Πληροφορίες : κα Σ.Βογιατζή 
Τηλέφωνο       : 210-650 6750 
E-mail                : stavroula.vogiatzi@eeae.gr         

 

 

 
Προς: ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

                Θέση Πάνορμος Λαυρίου 
                195 00 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

  Θέμα: Έκθεση επιθεώρησης εγκατάστασης επιταχυντή παραγωγής ραδιοϊσοτόπων  
 
Σχετικά:  
α.  Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 39-46) και του άρθρου 90 (ΦΕΚ Α' 258/2014) 
β.  Την ΚΥΑ υπ αριθμ. 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (Β’ 216) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» 
γ.  Την υπ αριθμ. 1/232/09.10.15 απόφαση "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, 
προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ" (Β' 1074) 

δ.  Την υπ αριθμ. Φ15/οικ.7184/110/22.01.2018 εγκύκλιο της ΓΓΒ και ΓΓΕΤ 
ε.  Το υπ αριθμ. Α.α./408/763β/13.03.2004 έγγραφο της ΕΕΑΕ 
στ. H υπ αριθμ. 2/214/05.06.2014 απόφαση της ΕΕΑΕ  (ΦΕΚ B' 1958/2014)  «Καθορισμός των 

διαδικασιών αποδέσμευσης/παραλαβής ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών 
αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές» 

ζ.  Την υπ αριθμ. 3863/14.04.04 αρχική άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
η.  Την από 22.12.17 αίτηση της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (Α.Π.ΕΕΑΕ: 15880/22.12.2017) 
 

 
Η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε στις 02.02.2018 επιτόπια επιθεώρηση στην εγκατάσταση επιταχυντή 
παραγωγής ραδιοϊσοτόπων της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (Θέση Πάνορμος Λαυρίου, 
Λαύριο).  
 
Από την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής:  
 
1. Αδειοδότηση εγκατάστασης  
Η άδεια λειτουργίας της «Εγκατάστασης» ανανεώθηκε στις 30.03.2016 και έχει ισχύ μέχρι τις 
31.03.2018. Κάτοχος της άδειας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ κ. Α. 
Παγώνης.   
 
2. Προσωπικό 

2.1 Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και ακτινοπροστασίας και το προσωπικό της  «Εγκατάστασης», 
               σύμφωνα με το (ε) σχετικό είναι:  

 Υπεύθυνος της εγκατάστασης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ        
                  κ. Α. Παγώνης  

 Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής κ. Ι. Εμμανουηλίδης. 

 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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2.2 Η «εγκατάσταση» συνεπικουρείται από το παρακάτω επιστημονικό και τεχνικό 
 προσωπικό: 
 
 Τσουκαλάς Χαράλαμπος (Ραδιοφαρμακοποιός),  
 Νικολαδού Μαρία (Ραδιοφαρμακοποιός),  
 Τσοτάκος Θεόδωρος (Ραδιοφαρμακοποιός),  
 Λαζόπουλος Αριστοτέλης (Ραδιοχημικός),  
 Κυρίτσης Χρήστος (Ραδιοχημικός),  
 Σαρημηχαηλίδης Βασίλειος (Τεχνικός),  
 Ασημάκης Ιωάννης (Τεχνικός),  
 Παπαχρυσός Νικόλαος (Τεχνικός) 
 
 
3. Δοσιμέτρηση προσωπικού:  

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην «Εγκατάσταση» δοσιμετρούνται από την ΕΕΑΕ. Από το 
εθνικό αρχείο δόσεων, το οποίο τηρεί η ΕΕΑΕ, προκύπτει ότι οι καταγραφείσες δόσεις κατά το 
2017 τόσο για την ενεργό δόση όσο και για την ισοδύναμη δόση άκρων είναι εντός των 
θεσμοθετημένων ετησίων ορίων δόσης. Επίσης γίνεται χρήση και ηλεκτρονικών δοσιμέτρων 
άμεσης ανάγνωσης. 

 
4. Εξοπλισμός  

Είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω: 

 Κύκλοτρο PETtrace της εταιρείας GE,   
 Μηχανές σύνθεσης 
 Θωρακισμένες μονάδες 
 Μηχανή κλασμάτωσης 
 Αναλυτικές συσκευές ελέγχου ποιότητας 
 Όργανο μέτρησης της ραδιενέργειας ραδιοϊσοτόπων (dose calibrator) 
 
5. Πρακτικές 

Το εργαστήριο παράγει ραδιοϊσότοπο  F-18. 

 
6. Μεταφορά ραδιενεργών υλικών  

Έχουν συναφθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου με αδειοδοτημένους από την Ε.Ε.Α.Ε. μεταφορείς 
(Κ.Δ.Ρ.Ι. & ACS) για τη μεταφορά των ραδιοϊσοτόπων από την εγκατάσταση σε εργαστήρια 
πυρηνικής ιατρικής με PET/CT.  

 
7. Λειτουργική Ασφάλεια και ασφάλεια έναντι έκνομων ενεργειών   

α) Ο επιταχυντής έχει τα απαραίτητα κλείθρα ασφαλείας (interlocks) τα οποία διασφαλίζουν την 
ασφαλή λειτουργία του επιταχυντή και της εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες 
ακτινοπροστασίας και τους γενικούς κανόνες ασφαλείας.  

Τα κλείθρα ασφαλείας της εγκατάστασης συνδέονται με: τον επιταχυντή, την πόρτα του θαλάμου 
(vault) του επιταχυντή, τα μηχανοκίνητα διαφράγματα SI & S2 (shut off valves) των αεραγωγών 
προσαγωγής και απαγωγής του θαλάμου του επιταχυντή, τους σταθερούς ανιχνευτές γ-
ακτινοβολίας & σπινθηρισμού, τα κομβία έκτακτης ανάγκης (emergency buttons) τα οποία 
διακόπτουν άμεσα την λειτουργία του επιταχυντή, τις λυχνίες ένδειξης της κατάστασης 
λειτουργίας, τους ανιχνευτές ένδειξης υποπίεσης, τον ανιχνευτή φωτιάς και το σύστημα 
κατάσβεσης.  
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β) Η εγκατάσταση διαθέτει συστήματα ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών (συναγερμό, 
δικλείδες στις θύρες π.χ. πρόσβαση με κάρτα, κλπ) που αποτρέπουν έκνομες ενέργειες επί των 
ραδιενεργών υλικών (απώλεια/κλοπή, καταστροφή).   

γ) Η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας 

 

8. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών 
 
α) Έχει καταρτισθεί και τηρείται το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και περιοδικών ελέγχων 
ποιότητας από το τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας και το προσωπικό.  

β) Έχει καταρτισθεί σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων και εκτάκτων καταστάσεων και 
πυρασφάλειας.  

γ) Η εγκατάσταση εφαρμόζει πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας (ISO,GMP).  

 
9. Διαδικασίες – Πρακτικές - Συνθήκες Ακτινοπροστασίας  

α) Οι ελεγχόμενες περιοχές της εγκατάστασης είναι οριοθετημένες, ενδεδειγμένες, φέρουν 
κατάλληλη σήμανση, είναι προσβάσιμες μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διατάξεων περί ακτινοπροστασίας (β σχετ.). 

β) Οι εργασίες με τα ραδιοϊσότοπα γίνονται στους εγκεκριμένους χώρους και εστίες εργασίας, με 
χρήση κατάλληλου ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού. Τα ραδιενεργά απόβλητα φυλάσσονται σε 
κατάλληλη κρύπτη της εγκατάστασης, σε ειδικά διαμορφωμένος χώρος μέχρι την τελική τους 
διαχείριση.  

γ) Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τον προβλεπόμενο ακτινοπροστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. 
γάντια, φαρμακευτική στολή βαθμίδας Α/Β, ποδονάρια βαθμίδας Α/Β, εργαστηριακή ποδιά, 
σαμπώ ή ποδονάρια, γυαλιά) κατά τις διαδικασίες παραγωγής, σύνθεσης/κλασμάτωσης και 
ελέγχου ποιότητας.  

δ) Γίνεται κατάλληλη διαχείριση των ραδιορυπασμένων αντικειμένων / υλικών και ραδιενεργών 
αποβλήτων. Τα αναλώσιμα ενεργοποιημένα υλικά (π.χ. στόχοι) φυλάσσονται σε ειδικό χώρο 
διαχείρισης αποβλήτων. Η εγκατάσταση έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη τελική 
διαχείριση των υλικών αυτών.    

 
10. Αρχεία 

Τηρούνται τα απαιτούμενα από το (β) σχετικά αρχεία. Συστήνεται να δημιουργηθεί και να τηρείται 
αρχείο ελέγχου επιφανειακής ραδιορύπανσης σε προσωπικό & επιφάνειες.  

 
11. Έλεγχοι Ακτινοπροστασίας και μετρήσεις της ΕΕΑΕ 

Κατά την επιτόπια επιθεώρηση, η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε μετρήσεις ακτινοβολιών και 
ραδιορύπανσης στους χώρους της εγκατάστασης με χρήση φορητών ανιχνευτών.  

Από τις μετρήσεις δεν καταγράφηκε υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων δόσης και των 
περιοριστικών επιπέδων δόσης (ΠΕΔ) που ισχύουν για τους εργαζομένους και τον πληθυσμό.  
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12. Συμπέρασμα:  

Η εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας για την ανανέωση 
της ειδικής άδειας λειτουργίας της, υπό τους παρακάτω όρους:  

12.1 Η εγκατάσταση έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη τελική διαχείριση των 
ραδιενεργών αποβλήτων που παράγει.  

12.2 Η εγκατάσταση διασφαλίζει την συνεχή επιτήρηση και φυσική προστασία των 
ραδιενεργών πηγών, υλικών και αποβλήτων έναντι απώλειας/κλοπής, καταστροφής, φυσικής 
φθοράς και πυρκαγιάς. 

12.3 Η εγκατάσταση ενημερώνει άμεσα την ΕΕΑΕ για ραδιολογικά ατυχήματα ή συμβάντα.  

 
 
 
              Ο Προϊστάμενος του  
            Τμήματος Αδειών & Ελέγχων 
 
 
 
          Κ. Ι. Χουρδάκης 

 
 
 
 
 
 
ΑΛ/ΚΙΧ/ΣΒ/ΖΠ  
Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Προέδρου 
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