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Α. ΚΟΠΟ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ύμφωνα με  το ϊρθρο 7 τησ υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858) κοινόσ 

υπουργικόσ απόφαςησ (κ.υ.α.) περύ «καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη 

των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων», η Ελληνικό Επιτροπό 

Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ) ςυντϊςςει και ειςηγεύται το αρχικό (πρώτο) ςχϋδιο του 

«εθνικού προγρϊμματοσ» των ϊρθρων 11 και 12 του π.δ.122/2013 (A’ 177), το οπούο 

υποβϊλλει ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό προσ ϋγκριςη. Μετϊ την ϋγκριςό του, 

καθύςταται εκτελεςτό και κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ, 

προκειμϋνου να εναρμονύςουν τα ςυνταςςόμενα από αυτούσ ςχϋδια και δρϊςεισ. Η ΕΕΑΕ 

μεριμνϊ για την κοινοπούηςη ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό του περιεχόμενου του «εθνικού 

προγρϊμματοσ». 

 

Με το παρόν ςχϋδιο καθορύζεται το «εθνικό πρόγραμμα» για τη διαχεύριςη αναλωθϋντων 

καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων (εφεξόσ ΑΚΡΑ), όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην περ. 

α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013, και το οπούο καλύπτει όλουσ τουσ τύπουσ, 

τα ρεύματα και όλα τα ςτϊδια τησ διαχεύριςησ ΑΚΡΑ που υπϊγονται ςτη δικαιοδοςύα του 

Ελληνικού κρϊτουσ, από την παραγωγό ϋωσ τη διϊθεςό τουσ, ςύμφωνα με τα  ϊρθρα 11 

και 12 του π.δ. 122/2013.  

 

Σο πεδύο εφαρμογόσ του παρόντοσ καθορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ υπ’ αριθ. 

131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858) κ.υ.α. «Καθοριςμόσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη 

διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων». Σο πεδύο 

εφαρμογόσ καλύπτει όλουσ τουσ τύπουσ και ρεύματα αναλωθϋντων καυςύμων (εφεξόσ 

ΑΚ) και ραδιενεργών αποβλότων (εφεξόσ ΡΑ) που παρϊγονται από οποιεςδόποτε 

εγκαταςτϊςεισ και δραςτηριότητεσ, καθώσ και όλεσ τισ εν χρόςει ό εκτόσ χρόςησ 

ραδιενεργϋσ πηγϋσ (εφεξόσ ΡΠ) και ραδιενεργϊ υλικϊ (εφεξόσ ΡΤ), τα οπούα, ενδεχομϋνωσ, 

να καταςτούν και να χαρακτηριςθούν ωσ ραδιενεργϊ απόβλητα ςτο μϋλλον.  

 

Οριςμοί  
Για την εφαρμογό του παρόντοσ, ιςχύουν οι οριςμού του ϊρθρου 3 του π.δ. 122/2013, οι 

οριςμού του ϊρθρου 3 τησ υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858) κ.υ.α. «Καθοριςμόσ 

τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των 

ραδιενεργών αποβλότων», καθώσ επύςησ και οι ακόλουθοι: 
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1. «Εθνικό Εγκατϊςταςη Προςωρινόσ Αποθόκευςησ και Διαχεύριςησ Ραδιενεργών 

Αποβλότων (ΕΕΠΑΔΡΑ)»: Εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη προςωρινόσ αποθόκευςησ και 

διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων, η οπούα καθορύζεται με απόφαςη του αρμοδύου 

για την ΕΕΑΕ υπουργού, 

2. «Εθνικό Επιτροπό Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ)»: υλλογικό όργανο 

με ςυμβουλευτικό, ειςηγητικό και επικουρικό ρόλο ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ 

υπουργό, ςχετικϊ με την υλοπούηςη των πρακτικών πτυχών τησ «εθνικόσ πολιτικόσ» 

και του «εθνικού πλαιςύου», την ανεύρεςη  των ςχετικών εφαρμοςτϋων  λύςεων και 

τον ςυντονιςμό των φορϋων που εμπλϋκονται κατϊ περύπτωςη ςε θϋματα 

διαχεύριςησ ΑΚΡΑ. 

 

Σο παρόν ςχϋδιο «εθνικού προγρϊμματοσ»  ενεκρύθη από το Διοικητικό υμβούλιο τησ 

ΕΕΑΕ ςτην 229η υνεδρύαςη ςτισ 03.04.2015  και αποτελεύ το «εθνικό πρόγραμμα» για τη 

διαχεύριςη ΑΚΡΑ. Σο «εθνικό πρόγραμμα» κοινοποιεύται ςτην ΕΕ κατ’ εφαρμογό του 

ϊρθρου 15 τησ Οδηγύασ 2011/70/ΕΤΡΑΣΟΜ.  

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ   
 
1. To παρόν «εθνικό πρόγραμμα» λαμβϊνει υπόψη την υπϊρχουςα νομοθεςύα, ιδύωσ: 

1.1 Σον ν. 4042/2012 (Α’24) περύ διαχεύριςησ αποβλότων και ποινικών κυρώςεων.  

1.2 Σισ διατϊξεισ του Κεφαλαύου Ε’ «Διαχεύριςη πυρηνικόσ ενϋργειασ, τεχνολογύασ και 

ακτινοπροςταςύασ – Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ)» του ν. 

4310/2014  (Α’ 258) «Έρευνα, Σεχνολογικό Ανϊπτυξη και Καινοτομύα και ϊλλεσ 

διατϊξεισ».  

1.3 Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 46 περύ κυρώςεων του ν. 4310/2014 (Α’ 258). 

1.4 Σισ διατϊξεισ του π.δ. 122/2013 (Α’ 177) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ 

ςτην Οδηγύα  2011/70/ Ευρατόμ του υμβουλύου τησ 19ησ Ιουλύου 2011 περύ 

θεςπύςεωσ κοινοτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη 

αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων (ΕΕ L 199/ 02.08.2011)». 

1.5 Σο π.δ. 4/2014 (Α’9) περύ ςύςταςησ ΓΓ υντονιςμού Διαχεύριςησ Αποβλότων.  

                                                           
 Η ΕΕΔΡΑ και η ΕΕΠΑΔΡΑ προβλζπονται ςτο άρθρο 7 («φορείσ») του ςχεδίου π.δ. περί θεςπίςεωσ 
εθνικοφ νομοθετικοφ, ρυθμιςτικοφ και οργανωτικοφ πλαιςίου για την υπεφθυνη και αςφαλή διαχείριςη 
αναλωθζντων καυςίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο είναι υπό ζκδοςη, κατ’ εφαρμογή τησ 
παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013.  
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1.6 Σισ διατϊξεισ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ, κοινό υπουργικό απόφαςη 

(κ.υ.α.) υπ’ αριθμ. 14632 (ΥΟΡ) 1416 19.07.1991 (Β’ 539).  

1.7 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) υπ’ αριθμ. ΤΠΕΦΩΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ. 

107017/05.09.2006 (Β 1225) περύ «εκτύμηςησ των περιβαλλοντικών 

επιπτώςεων οριςμϋνων ςχεδύων και προγραμμϊτων, ςε ςυμμόρφωςη με τισ 

διατϊξεισ τησ οδηγύασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικϊ με την εκτύμηςη των 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων οριςμϋνων ςχεδύων και προγραμμϊτων» του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Ιουνύου 2001».  

1.8 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) 39624/2209/Ε103/25.09.2009 (Β’ 2076) 

περύ εξορυκτικόσ βιομηχανύασ.  

1.9 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) οικ.146163/08.05.2012 (Α’ 1537) περύ 

διαχεύριςησ νοςοκομειακών αποβλότων. 

1.10  Σην υπουργικό απόφαςη Π/112/305/26.10.2012 (Β’ 2877) περύ Πυρηνικόσ  

Αςφϊλειασ  Ερευνητικών Αντιδραςτόρων.  

1.11 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) οικ. 1649/45/15.01.2014 (Β’ 45) περύ 

ςυμμετοχόσ του κοινού.  

1.12 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 

1858) περύ «καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των 

αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων». 

 

2. Επιπρόςθετα, ςτο «εθνικό πρόγραμμα» ελόφθηςαν υπόψη – πϋραν τησ οδηγύασ 

2011/70/Ευρατόμ – η Οδηγύα  2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ  για τον «καθοριςμό βαςικών 

προτύπων αςφαλεύασ για την προςταςύα από τουσ κινδύνουσ που προκύπτουν από 

ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ», ςχετικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ ΕΕ, όπωσ ENEF 

(European Nuclear Energy Forum)  Guidelines for the establishment and notification 

of National Programmes (2013), ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) 

Final Member States Guidelines for Reports to the Waste Directive (2014), EU guide, 

EC Radiation Protection No 179  Study on the current status of radioactive sources in 

the EU (2014), INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel 

Cycles) Shared Disposal options (2012), κλπ καθώσ και ςχετικό βιβλιογραφύα του 

Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΔΟΑΕ), όπωσ ενδεικτικϊ : SSG 23 για 

Waste management, SSR 5 για Disposal, GSR Part 6 για Decommissioning,  NWT14 για 

Storage Facilities,  Safety Analysis Report για Waste, RS-G-1.7 για Exemption and 

Clearance. 
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3. Σο παρόν ςχϋδιο εύναι ςε πλόρη ςυμφωνύα με τα ςχϋδια νομοθεςύασ που ϋχουν 

καταρτιςτεύ (ςε διαδικαςύα ϋκδοςησ) για την πλόρη και ουςιαςτικό ενςωμϊτωςη τησ 

οδηγύασ 2011/70/Ευρατόμ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των ΑΚΡΑ. Ειδικότερα: 

 
3.1 το ςχϋδιο π.δ. «Περύ θεςπύςεωσ εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και 

οργανωτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων 

καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων» (βλ. 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2596), 

3.2 το ςχϋδιο κ.υ.α. «Διαδικαςύεσ και απαιτόςεισ αδειοδότηςησ εγκαταςτϊςεων 

διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων» (κατ’ εξουςιοδότηςη τησ παρ. 5 του 

ϊρθρου 10 του ςχεδύου π.δ. του προηγούμενου ςημεύου 3.1). 

 

4. Επύςησ, ελόφθηςαν υπόψη τα ςχόλια που κατατϋθηκαν κατϊ τη διαδικαςύα ανοικτόσ 

διαβούλευςησ (opengov.gr) του προαναφερθϋντοσ ςχεδύου π.δ. (ςημεύο 3.1 

παραπϊνω) και τησ υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858) κ.υ.α. (ςημεύο 1.12 

παραπϊνω).  

 

Γ. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΑΚΡΑ 
 
Οι αρχϋσ τησ "εθνικόσ πολιτικόσ" καθορύζονται ςτα ϊρθρα 4 και 5 τησ κοινόσ υπουργικόσ 

απόφαςησ (υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858)) «καθοριςμόσ τησ εθνικόσ 

πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών 

αποβλότων (ΑΚΡΑ)». Για την υλοπούηςη των αρχών τησ "εθνικόσ πολιτικόσ" 

εφαρμόζονται οι παρακϊτω κατευθυντόριεσ οδηγύεσ:   

 

1. Αναφορικϊ με την αςφϊλεια και την ακτινοπροςταςύα πληθυςμού και περιβϊλλοντοσ: 

1.1. Ο κϊτοχοσ ΡΠ, ΡΤ ό ΡΑ ϋχει την κύρια ευθύνη τησ διαχεύριςόσ τουσ, μϋχρι τησ 

αποςτολόσ τουσ ςε εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ΑΚΡΑ (εντόσ ό εκτόσ 

τησ Ελλϊδοσ) ό τησ φυςικόσ τουσ απομεύωςησ ςτα θεςμοθετημϋνα επύπεδα 

αποδϋςμευςησ με βϊςη τουσ εκϊςτοτε ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ 

Ακτινοπροςταςύασ.   

1.2. Η χρονικό διϊρκεια τησ προςωρινόσ αποθόκευςησ ΡΠ, ΡΤ ό ΡΑ καθορύζεται ςτην 

παρϊγραφο 11 του ϊρθρου 5 τησ  υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858) 

κ.υ.α. περύ «καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των 

αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων». 
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1.3. Η ΕΕΑΕ αναλαμβϊνει το ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων φορϋων και νομικών ό 

φυςικών προςώπων για τη αςφαλό διαχεύριςη ϋκθετων και εκτόσ χρόςησ ΡΠ, για 

τισ οπούεσ ο κϊτοχοσ εύναι ϊγνωςτοσ, αδυνατεύ να τισ διαχειριςτεύ (π.χ. 

χρεωκοπύα) ό ϋχει πϊψει να υφύςταται.  

1.4. Η ΕΕΑΕ θϋτει τα κριτόρια για το χαρακτηριςμό μιασ ϋκθετησ ό εκτόσ χρόςησ ΡΠ ό 

ΡΤ ωσ ραδιενεργό απόβλητο.  

1.5. Η ΕΕΑΕ θϋτει τα κριτόρια για την κατηγοριοπούηςη των ΡΠ ό ΡΤ, τα κριτόρια για 

τα επύπεδα πυρηνικόσ προςταςύασ ΡΠ ό ΡΤ καθώσ και τα κριτόρια για την 

ταξινόμηςη των ΡΑ. 

 

2. Αναφορικϊ με την ελαχιςτοπούηςη παραγωγόσ και διαχεύριςησ ΑΚΡΑ: 

2.1. Απαγορεύεται η ειςαγωγό αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων 

με ςκοπό την διϊθεςό τουσ εντόσ των ςυνόρων τησ χώρασ. 

2.2. Κλειςτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ και υλικϊ επαναπατρύζονται μετϊ το πϋρασ τησ 

ωφϋλιμησ χρόςησ τουσ, εκτόσ αν αυτϊ μπορεύ να αποθηκευτούν, προςωρινϊ, προσ 

απομεύωςη και αποδϋςμευςη. 

2.3. Εφόςον εύναι εφικτό, ραδιενεργϋσ πηγϋσ επαναχρηςιμοποιούνται από ϊλλον 

ενδιαφερόμενο χρόςτη προκειμϋνου αυτϋσ να μην καταςτούν εκτόσ χρόςησ και 

ραδιενεργϊ απόβλητα.   

2.4. Διενεργούνται προγρϊμματα απόςυρςησ κλειςτών ΡΠ και ΡΤ, με ςκοπό την 

εξαγωγό τουσ για ανακύκλωςη ςε εγκεκριμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ του εξωτερικού. 

2.5. Ο παραγωγόσ ΡΑ ό ο κϊτοχοσ ΡΑ φροντύζει για την ελαχιςτοπούηςη του όγκου και 

τησ ενεργότητασ των ΡΑ, όςο εύναι λογικϊ εφικτό. Προσ τούτο, ςτα πλαύςια τησ 

αδειοδότηςησ, ο κϊτοχοσ επεξεργϊζεται και προςωρινϊ αποθηκεύει ΡΑ, ώςτε η 

διαχεύριςό τουσ να καταςτεύ ευκολότερη.  

2.6. Ο παραγωγόσ  των ΡΑ αποδεςμεύει ραδιενεργϊ υλικϊ, με την προώπόθεςη ότι 

τηρούνται τα θεςμοθετημϋνα επύπεδα αποδϋςμευςησ με βϊςη τουσ εκϊςτοτε 

ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ.  

 

3. Αναφορικϊ με τη βιωςιμότητα του «εθνικού προγρϊμματοσ», δημιουργεύται ταμεύο 

παρακαταθόκησ για τη χρηματοοικονομικό αςφϊλεια τησ διαχεύριςησ των 

ραδιενεργών αποβλότων και ραδιενεργών πηγών και υλικών.  

3.1. Σο ταμεύο παρακαταθόκησ λειτουργεύ ωσ χωριςτόσ κωδικόσ ςτον Ειδικό 

Λογαριαςμό Κονδυλύων Έρευνασ (ΕΛΚΕ) τησ ΕΕΑΕ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 10 τησ 

απόφαςησ υπ’ αριθμ. 10828 /ΕΥΑ(1897)/10.7.2006 (Β’ 859) «Έλεγχοσ των 

κλειςτών πηγών υψηλόσ ραδιενϋργειασ και των ϋκθετων πηγών» και 
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τροφοδοτεύται από οικονομικό ςυνειςφορϊ του κατόχου των ΡΠ και ΡΤ ό του 

παραγωγού ΡΑ, εφόςον αυτό αποτελεύ όρο τησ αδειοδότηςόσ του ό κατόπιν 

ςυναύνεςησ του ιδύου του κατόχου. Σο ταμεύο μπορεύ επύςησ να τροφοδοτεύται 

από  κονδύλια του υπουργεύου Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημϋνησ ειςόγηςησ 

τησ ΕΕΔΡΑ, ό από κονδύλια ϊλλου ενδιαφερομϋνου / εμπλεκομϋνου φορϋα.  

3.2. Οι αποταμιεύςεισ του ταμεύου διατύθενται αποκλειςτικϊ, και αφού λϊβει γνώςη η 

ΕΕΔΡΑ, για τισ παρακϊτω δραςτηριότητεσ διαχεύριςησ ΡΠ, ΡΤ ό ΡΑ: 

3.2.1.  την ανϊκτηςη ϋκθετων πηγών και την αςφαλό προςωρινό τουσ 

αποθόκευςη, 

3.2.2.  τη διαχεύριςη ΡΑ, ΡΠ και ΡΤ, για τα οπούα η ΕΕΑΕ κρύνει ότι ςυντρϋχει ϊμεςη 

ανϊγκη διαχεύριςόσ τουσ, για λόγουσ ακτινοπροςταςύασ και αςφϊλειασ και 

πυρηνικόσ προςταςύασ και για τα οπούα ο κϊτοχόσ τουσ αδυνατεύ να τα 

διαχειριςτεύ,  

3.2.3.  την εξαγωγό ΡΠ ό ΡΤ προσ ανακύκλωςη ό διαχεύριςη, τα οπούα τελούν υπό 

τη δικαιοδοςύα του ελληνικού δημοςύου (π.χ. ιςτορικϋσ πηγϋσ, κληρονομύα) ό 

ο κϊτοχόσ τουσ ϋχει πϊψει να υφύςταται ό αδυνατεύ να τα διαχειριςτεύ (π.χ. 

χρεωκοπύα, κλπ.).  

 

Δ. ΟΡΟΗΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Παρακϊτω δύδονται τα βαςικϊ ορόςημα (Δρϊςεισ) και τα χρονοδιαγρϊμματα του «εθνικού 

προγρϊμματοσ». Ωσ αρχό χρόνου λαμβϊνεται η ημερομηνύα ϋκδοςησ του προβλεπόμενου 

ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013, προεδρικού διατϊγματοσ περύ θεςπύςεωσ 

του «εθνικού πλαιςύου» για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη ΑΚΡΑ (βλ. παρϊγραφο 3 

του μϋρουσ Β του παρόντοσ). 

Δράςη 1. Οριςμόσ, ςύςταςη και λειτουργία Εθνικήσ Επιτροπήσ 
Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).  
 

1.1. Εντόσ τριών μηνών (3) ορύζονται  τα μϋλη τησ ΕΕΔΡΑ.  

1.2. Εντόσ ενόσ (1) μηνόσ από τη ςύςταςό τησ, η ΕΕΔΡΑ ςυνϋρχεται ςε ςώμα, 

ενημερώνεται γα το ϋργο τησ και ξεκινϊ τον προγραμματιςμό των δρϊςεών τησ.  
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Δράςη 2. Απογραφή και ταξινόμηςη των Ραδιενεργών Αποβλήτων  
 

2.1. Εντόσ ενόσ (1) ϋτουσ, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεύ  την απογραφό των ΡΑ και την 

κοινοποιεύ ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό και την ΕΕΑΔΡΑ, όπωσ προκύπτει 

από την εθνικό βϊςη δεδομϋνων ΑΚΡΑ, ΡΠ, ΡΤ και πυρηνικών καυςύμων που 

τηρεύ η ΕΕΑΕ. Η απογραφό αφορϊ τόςο ςτα υφιςτϊμενα όςο και ςτα δυνητικϊ 

ΑΚΡΑ, δηλαδό ςε αυτϊ που, κατ’ εκτύμηςη τησ ΕΕΑΕ, προκύψουν ςτο μϋλλον. Ο 

κατϊλογοσ με την απογραφό περιϋχει, τουλϊχιςτον, ςτοιχεύα για το εύδοσ, μορφό, 

κατϊςταςη, ιςότοπο, ραδιενϋργεια, ποςότητα, περιϋκτη, ςτοιχεύα κατόχου και 

τοποθεςύα.  

2.2. Εντόσ δύο (2) ετών, η ΕΕΑΕ ειςηγεύται τα ρεύματα (διαχεύριςησ) ΑΚΡΑ. Με βϊςη 

αυτϊ και την απογραφό ΑΚΡΑ, η ΕΕΑΕ προβαύνει ςτην ταξινόμηςη των ΑΚΡΑ.  
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Δράςη 3. Καθοριςμόσ τησ Εθνικήσ Εγκατάςταςησ Προςωρινήσ 
Αποθήκευςησ και Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ) 
 

3.1. Εντόσ ενόσ (1) ϋτουσ» η ΕΕΑΕ καθορύζει και κοινοποιεύ τα κριτόρια με τα οπούα 

μύα εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων μπορεύ να οριςθεύ ωσ 

ΕΕΠΑΔΡΑ. Σα κριτόρια βαςύζονται ςτην απογραφό των ΑΚΡΑ, τα αντύςτοιχα 

ρεύματα, την τοποθεςύα, την "εθνικό πολιτικό" και τισ μεθόδουσ και τεχνικϋσ 

λύςεισ προςωρινόσ αποθόκευςησ και διαχεύριςησ (εξαιρουμϋνησ τησ διϊθεςησ) 

των ΑΚΡΑ.   

3.2.  Εντόσ των επόμενων ϋξι (6) μηνών από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 3.1, 

διερευνώνται και αξιολογούνται από την ΕΕΑΕ οι προτϊςεισ για τον καθοριςμό 

τησ ΕΕΠΑΔΡΑ και, εφόςον πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ, η ΕΕΑΕ μετϊ από 

γνωμοδότηςη τησ ΕΕΔΡΑ γνωμοδοτεύ ςχετικϊ ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ 

υπουργό.  

3.3. Παρϊλληλα εξετϊζεται η δυνατότητα αξιοπούηςησ τησ όδη εγκεκριμϋνησ 

εγκατϊςταςησ διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και πηγών, η οπούα 

λειτουργεύ ςτο Ινςτιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ 

(ΙΠΡΕΣΕΑ) του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ»,  ωσ ΕΕΠΑΔΡΑ. την περύπτωςη που 

εκδηλωθεύ ςχετικό ενδιαφϋρον από το ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ», η ΕΕΑΕ αξιολογεύ 

την πρόταςη αναβϊθμιςησ τησ εγκατϊςταςησ, και, εφόςον ικανοποιούνται τα 

κριτόρια του βόματοσ 3.1, η ΕΕΑΕ γνωμοδοτεύ ςχετικϊ για την ϋκδοςη τησ 

υπουργικόσ απόφαςησ καθοριςμού τησ ωσ ΕΕΠΑΔΡΑ. 

3.4. Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 3.2 ό 3.3, 

ξεκινϊ ςταδιακϊ η λειτουργύα τησ ΕΕΠΑΔΡΑ. Η ΕΕΑΕ προβαύνει ςτην αδειοδότηςη 

τησ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ, ςύμφωνα με τα ιςχύοντα περύ αδειοδότηςησ 

εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ ΑΚΡΑ. 

3.5. Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 3.4, η 

ΕΕΠΑΔΡΑ λειτουργεύ πλόρωσ.    
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Δράςη 4. Πρόγραμμα απομάκρυνςησ από τη χώρα κλειςτών 
ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών υλικών για ανακύκλωςη ή/και 
διαχείριςη. 
 
Σο όλο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεύ κατϊ τρόπο ανϊλογο, όπωσ με το πρόγραμμα 

«υλλογό και απομϊκρυνςη μη χρηςιμοποιούμενων ραδιενεργών πηγών από τον 

Ελλαδικό χώρο» (Κωδικόσ Έργου: ΕΜΠ 20/6.12.2000 Δ/νςη Περιβαλλοντικού χεδιαςμού 

του ΤΠΕΦΩΔΕ, προώπολογιςμού 1,367,000 Ευρώ, με απορρόφηςη κονδυλύων 100%) την 

περύοδο 2001-2006. ημειωτϋον ότι το προηγούμενο αυτό πρόγραμμα χαρακτηρύςτηκε 

ωσ «καλό πρακτικό» (“Good Practice”) ςτισ απολογιςτικϋσ ςυνελεύςεισ τησ Κοινόσ 

ύμβαςησ για την αςφϊλεια τησ διαχεύριςησ αναλωθϋντων καυςύμων και την αςφϊλεια 

τησ διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel 

Management and on the Safety of Radioactive Waste Management). Σα βόματα εύναι τα 

παρακϊτω: 

4.1. Εντόσ τριών (3) μηνών, η ΕΕΑΕ κατόπιν εγκρύςεωσ από τον αρμόδιο Τπουργό 

διενεργεύ το νϋο πρόγραμμα για την απομϊκρυνςη από τη χώρα κλειςτών ΡΠ και 

ΡΤ για ανακύκλωςη ό/και διαχεύριςη.   

4.2. Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 4.1, η ΕΕΑΕ 

εντοπύζει και καταγρϊφει τισ ΡΠ και ΡΤ τησ επικρϊτειασ, που μπορούν να 

εξαχθούν προσ ανακύκλωςη ό διαχεύριςη.  τισ ΡΠ και ςτα ΡΤ αυτϊ, 

περιλαμβϊνονται τόςο οι ϋκθετεσ και οι εκτόσ χρόςησ ραδιενεργϋσ πηγϋσ, όςο και 

αυτϋσ, που ςύμφωνα με το προγραμματιςμό των κατόχων τουσ, θα καταςτούν 

εκτόσ χρόςησ πηγϋσ ςτο ϊμεςο μϋλλον.  

4.3. Παρϊλληλα, κατϊ τη διϊρκεια του βόματοσ 4.2, η ΕΕΑΕ προβαύνει ςτην εκτύμηςη 

του κόςτουσ του προγρϊμματοσ και καθορύζει το κόςτοσ ςυμμετοχόσ των 

κατόχων των πηγών και υλικών που πρόκειται να ανακυκλωθούν.    

4.4. Εντόσ των επόμενων ϋξι (6) μηνών από την ολοκλόρωςη των βημϊτων 4.2 και 4.3, 

οι ςυναρμόδιοι φορεύσ ανευρύςκουν τα τυχόν απαραύτητα κονδύλια για τη 

διενϋργεια του προγρϊμματοσ.  

4.5. Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 4.4, η ΕΕΑΕ 

εκδύδει προδιαγραφϋσ και διενεργεύ διεθνό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη ςε 

εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών 

υλικών του εξωτερικού, του ϋργου απόςυρςησ και διαχεύριςησ των ΡΠ και ΡΤ 

(ανϊδοχοσ του ϋργου) .  
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4.6. Εντόσ των επόμενων τριών (3) ετών από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 4.5, 

πραγματοποιεύται η ςυλλογό, επεξεργαςύα και ςυςκευαςύα των ΡΠ και ΡΤ. το 

μϋροσ αυτό του προγρϊμματοσ ςυμμετϋχουν οι κϊτοχοι των ΡΠ και ΡΤ, ο 

ανϊδοχοσ του ϋργου, η ΕΕΑΕ και η ΕΕΠΑΔΡΑ.  

4.7. το ύδιο διϊςτημα πραγματοποιεύται η εξαγωγό των ΡΠ και ΡΤ από τον ανϊδοχο 

του ϋργου.  

Δράςη 5. Αποφάςεισ ςχετικά με τισ εθνικέσ επιλογέσ για τη 
διαχείριςη και τελική διάθεςη των ραδιενεργών αποβλήτων 
 
Με βϊςη τισ ανϊγκεσ τησ χώρασ και τη διεθνό εμπειρύα προβλϋπεται ότι μια (1) 

εγκατϊςταςη θα εύναι αρκετό για την κϊλυψη όλων των αναγκών τησ Ελλϊδασ αναφορικϊ 

με τη διϊθεςη των ραδιενεργών αποβλότων.  Όςον αφορϊ το μϋγεθόσ τησ, προβλϋπεται να 

αντιςτοιχεύ ςε αυτό ενόσ μικρού εργοταξιακού - βιομηχανικού χώρου, ϋκταςησ ολύγων 

ςτρεμμϊτων. Η δημιουργύα τϋτοιασ εγκατϊςταςησ, απαιτεύ πολύχρονεσ μελϋτεσ 

ραδιολογικών επιπτώςεων, μελϋτεσ περιβαλλοντικών επιπτώςεων, πϊςησ φύςησ 

γεωλογικϋσ μελϋτεσ,  μελϋτεσ ςυνεπειών φυςικών καταςτροφών, κλπ., όπωσ 

εμπεριςτατωμϋνα προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 5 και 6 του ςχεδύου π.δ. «Περύ θεςπύςεωσ 

εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και οργανωτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και 

αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων» (βλ. 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2596). Επύςησ, απαιτεύ να ληφθούν υπόψη 

κοινωνικού, λειτουργικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ, καθώσ και τα 

αναπτυξιακϊ ςχϋδια ςτην περιοχό. Σϋλοσ, απαιτεύται πλόρησ διαφϊνεια και ςυνεργαςύα 

όλων των εμπλεκόμενων φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των τοπικών κοινωνιών. 
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Προαπαιτούμενο για τη δρϊςη αυτό εύναι να ϋχει ολοκληρωθεύ η απογραφό των 

ραδιενεργών αποβλότων, υφιςταμϋνων και μελλοντικών, και να ϋχει αποφαςιςθεύ ο 

τρόποσ διϊθεςόσ τουσ, για κϊθε ρεύμα ΡΑ.  

 

Η επιλογό τησ μιασ (1) τοποθεςύασ για την μύα (1) αυτό εγκατϊςταςη θα γύνει ςταδιακϊ, 

επιλϋγοντασ, κατ’ αρχόν ϋναν αριθμό πιθανών τοποθεςιών που πληρούν ςυγκεκριμϋνα 

κριτόρια, τα οπούα θα καθοριςτούν από την ΕΕΔΡΑ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ. Με 

βϊςη τα αποτελϋςματα ςυγκεκριμϋνων μελετών που θα διενεργηθούν ςτισ τοποθεςύεσ  / 

περιοχϋσ αυτϋσ και τα κριτόρια, θα επιλεχθεύ, ςταδιακϊ, η τελικό τοποθεςύα. 

Επιςημαύνεται, ότι το παρόν αρχικό (πρώτο) «εθνικό πρόγραμμα» δεν ϋχει ςτόχο την 

εξεύρεςη και επιλογό τησ τελικόσ τοποθεςύασ, αλλϊ την περιγραφό του οδικού χϊρτη των 

διαδικαςιών που απαιτούνται. ε επόμενεσ αναθεωρόςεισ του «εθνικού προγρϊμματοσ» 

θα καθορύζονται, ςταδιακϊ, τα επόμενα βόματα.  

  

Σα ςτϊδια τησ δρϊςησ αυτόσ ςυνοψύζονται:    

 
5.1. Εντόσ πϋντε (5) ετών, οι φορεύσ υλοπούηςησ του «εθνικού προγρϊμματοσ» 

διερευνούν και ειςηγούνται ςχετικϊ με:   

5.1.1.  Σισ επιλογϋσ διϊθεςησ για τα υφιςτϊμενα ρεύματα  ΡΑ.   

5.1.2.  Σισ τεχνικϋσ λύςεισ διϊθεςησ ανϊ ρεύμα ΡΑ.  

5.1.3.  Σο περιεχόμενο και την ϋκταςη γεωλογικών μελετών, των μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων, μελετών ανϊλυςησ αςφϊλειασ που 

απαιτούνται για τη δημιουργύα εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ (ανϊ ρεύμα ΡΑ).  

5.1.4.  Σην αναγκαιότητα, το αντικεύμενο και την ϋκταςη προγραμμϊτων ϋρευνασ 

και ανϊπτυξησ ςχετικϊ με τισ επιλογϋσ και τεχνικϋσ διϊθεςησ ΡΑ και του 

εύδουσ τησ προσ δημιουργύα εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ (ανϊ ρεύμα ΡΑ).  

5.2. Εντόσ των επόμενων δϋκα (10) ετών, οι φορεύσ υλοπούηςησ του «εθνικού 

προγρϊμματοσ» διερευνούν και ειςηγούνται ςχετικϊ με:   

5.2.1.  Σα κριτόρια για την επιλογό και την αξιολόγηςη τησ τοποθεςύασ όπου μπορεύ 

να δημιουργηθεύ εγκατϊςταςη διϊθεςησ ΡΑ.  

5.2.2.  Θϋματα που αφορούν ςτην παύςη τησ εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ και την 

ενδεχόμενη απελευθϋρωςη τησ περιοχόσ από ρυθμιςτικούσ ελϋγχουσ.  

5.2.3.  Θϋματα και θϋςεισ του κοινού, τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τησ κοινωνύασ 

ςχετικϊ με τη δημιουργύα εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων, ενδεχομϋνωσ, και προτϊςεων για πιθανϊ 

αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη και εφαρμογό τουσ).  
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5.2.4. Προτϊςεισ πιθανών τοποθεςιών για τη δημιουργύα τησ μύασ (1) 

εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ. 

 

Ε. ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  
 
1. Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ πραγματοποιεύ την εθνικό απογραφό 

αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων, η οπούα ανανεώνεται ςε ςυνεχό 

και ςυςτηματικό βϊςη.  

 

2. Η εθνικό απογραφό των ραδιενεργών αποβλότων λαμβϊνει υπόψη:  

2.1  Σα ςτερεϊ ραδιενεργϊ απόβλητα (ρητύνεσ, ενεργοποιημϋνα και ραδιορυπαςμϋνα 

αντικεύμενα, κλπ.) και ραδιενεργϋσ πηγϋσ που ϋχουν προκύψει από τισ 

δραςτηριότητεσ και τη λειτουργύα του ερευνητικού αντιδραςτόρα (GRR-1) και 

των ινςτιτούτων του ΕΚΕΥΕ  «Δημόκριτοσ», και τα οπούα (ραδιενεργϊ απόβλητα) 

φυλϊςςονται  ςτην εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και πηγών 

του Ινςτιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ 

(ΙΠΡΕΣΕΑ) και ςτουσ χώρουσ του ερευνητικού αντιδραςτόρα GRR-1. 

2.2  Σα υγρϊ ραδιενεργϊ απόβλητα που προκύπτουν από τισ δραςτηριότητεσ και τη 

λειτουργύα των ινςτιτούτων του ΕΚΕΥΕ «Δ», τα οπούα φυλϊςςονται ςτην 

εγκατϊςταςη δεξαμενών του κϋντρου μϋχρι την απομεύωςό τουσ.  

2.3  Εκτόσ χρόςησ και ϋκθετεσ ΡΠ και ΡΤ για τα οπούα, με  υπόδειξη τησ ΕΕΑΕ, 

προϋκυψε ανϊγκη ϊμεςησ διαχεύριςησ και φύλαξησ για λόγουσ  ακτινοπροςταςύασ 

του πληθυςμού και τα οπούα ϋχουν μεταφερθεύ ςτην εγκατϊςταςη διαχεύριςησ 
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ραδιενεργών αποβλότων και πηγών του Ινςτιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών 

Επιςτημών & Σεχνολογύασ (ΙΠΡΕΣΕΑ) του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ». 

2.4 Εκτόσ χρόςησ ΡΠ και ΡΤ, τα οπούα προϋκυψαν από δραςτηριότητεσ 

εγκαταςτϊςεων (π.χ. βιομηχανύεσ, ιατρικϊ εργαςτόρια ακτινοβολιών, ερευνητικϊ 

εργαςτόρια, κλπ.) και φυλϊςςονται ςτισ εγκαταςτϊςεισ των κατόχων τουσ, ςε 

χώρουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ για την τελικό τουσ 

διαχεύριςη. Η κατοχό και η προςωρινό φύλαξη αυτών εντϊςςεται ςτουσ όρουσ 

λειτουργύασ τησ εγκατϊςταςησ και υπόκειται ςε ϋλεγχο από την ΕΕΑΕ.  

2.5 υςκευϋσ και καταναλωτικϊ προώόντα που περιϋχουν ραδιενεργϊ υλικϊ (π.χ. 

πυρανιχνευτϋσ, αλεξικϋραυνα, όργανα ελϋγχου/μϋτρηςησ, κλπ.), τα οπούα 

προϋκυψαν από τισ αντύςτοιχεσ δραςτηριότητεσ αφού ολοκληρώθηκε ο ωφϋλιμοσ 

χρόνοσ χρόςησ τουσ και τα οπούα δεν μπορούν να εξαχθούν για ανακύκλωςη, 

ϊμεςα. όμερα τα υλικϊ αυτϊ φυλϊςςονται προςωρινϊ εύτε ςτην εγκατϊςταςη 

διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και πηγών του Ινςτιτούτου Πυρηνικών & 

Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ (ΙΠΡΕΣΕΑ) του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ»,  ό 

ςτισ εγκαταςτϊςεισ των κατόχων τουσ, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ για την τελικό 

τουσ διαχεύριςη. 

2.6 Έκθετεσ ΡΠ και ΡΤ, τα οπούα εντοπύςτηκαν κατϊ την ειςαγωγό, τη διαχεύριςη ό 

την κατεργαςύα παλαιών ςιδηρομεταλλευμϊτων (scrap metal). Οι ΡΠ και τα ΡΤ 

φυλϊςςονται, ςόμερα, ςε χώρουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ των εγκαταςτϊςεων 

ςτισ οπούεσ εντοπύςτηκαν, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ για την τελικό τουσ 

διαχεύριςη. 

2.7 Ραδιενεργϊ υλικϊ ό ραδιορυπαςμϋνα αντικεύμενα που περιϋχουν φυςικό 

ραδιενϋργεια (Naturally  Occurring Radioactive Material - NORM), τα οπούα 

φυλϊςςονται ςε χώρουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ των εγκαταςτϊςεων από τισ 

οπούεσ προϋκυψαν ό εντοπύςτηκαν, και για τα οπούα απαιτεύται εξεύρεςη λύςησ 

για την τελικό τουσ διαχεύριςη. 

2.8 Ραδιενεργϊ απόβλητα από δραςτηριότητεσ ιατρικών και ερευνητικών 

εργαςτηρύων ακτινοβολιών, τα οπούα διαχειρύζονται από τα εργαςτόρια. Η 

διαχεύριςη περιλαμβϊνει εύτε την αποδϋςμευςό τουσ βϊςει των κριτηρύων 

αποδϋςμευςησ / απόρριψησ ό την προςωρινό τουσ φύλαξη ςτα εργαςτόρια, μϋχρι 

την απομεύωςό τουσ. Σα ςχετικϊ αρχεύα διαχεύριςησ αποβλότων τηρούνται ςτα 

εργαςτόρια.    

2.9 Σα ακτινοβολημϋνα καύςιμα και τα αναλωθϋντα καύςιμα του Ερευνητικού 

Αντιδραςτόρα (GRR-1) μϋχρι αυτϊ να εξαχθούν βϊςει τησ ςύμβαςησ μεταξύ 

ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ» και US Department of Energy Savannah River Operations 
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Office, και των διατϊξεων του ν. 1636/1986 (Α’ 106) «Κύρωςη  ύμβαςησ για τη 

Υυςικό Προςταςύα Πυρηνικού Τλικού». 

2.10 Ραδιενεργϊ απόβλητα τα όποια προκύπτουν από την αποξόλωςη εγκαταςτϊςεων, 

ιδύωσ όςα προκύπτουν με βϊςη το ςχϋδιο αποξόλωςησ (decommissioning plan) 

του GRR-1. 

 

3. Η ΕΕΑΕ τηρεύ την εθνικό βϊςη δεδομϋνων των εν χρόςει ραδιενεργών πηγών. Οι πηγϋσ 

αυτϋσ εντϊςςονται ςτα δυνητικϊ ραδιενεργϊ απόβλητα. Σα ςχετικϊ αρχεύα υπϊρχουν 

ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΕΑΕ. 

 

4. Η ταξινόμηςη των ραδιενεργών αποβλότων πραγματοποιεύται με βϊςη τισ εκϊςτοτε 

ιςχύουςεσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ αςφϊλειασ του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ 

Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ), λαμβϊνοντασ υπόψη το εύδοσ, την ενεργότητα, το ρεύμα διαχεύριςησ 

και τισ λύςεισ διϊθεςησ των αποβλότων.  

 

Σ. ΛΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  
 
Οι υφιςτϊμενεσ λύςεισ ςτη διαχεύριςη των ΡΠ, ΡΤ και ΡΑ εύναι :  

1. Ο επαναπατριςμόσ κλειςτών ΡΠ και ΡΤ. Ο επαναπατριςμόσ αποτελεύ την προτιμητϋα 

λύςη για όλεσ τησ ΡΠ και ΡΤ, πριν καταςτούν και χαρακτηριςθούν ραδιενεργϊ 

απόβλητα και  διαςφαλύζεται από ϋγγραφεσ βεβαιώςεισ του κατόχου τησ πηγόσ και 

τησ καταςκευϊςτριασ εταιρεύασ τησ πηγόσ, κατϊ την ειςαγωγό τησ ΡΠ ό του ΡΤ.   

2. Η εξαγωγό ΡΠ και ΡΤ, πριν καταςτούν και χαρακτηριςθούν ραδιενεργϊ απόβλητα, ςε 

εγκεκριμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ανακύκλωςησ και διαχεύριςησ ραδιενεργών υλικών. 

3. Η προςωρινό αποθόκευςη ΡΠ και ΡΤ, τα οπούα δεν μπορούν να επαναπατριςθούν ό 

εξαχθούν ςε εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ ΡΠ και ΡΤ, μϋχρι εξεύρεςησ λύςησ για την 

τελικό τουσ διϊθεςη.   

4. Η αποδϋςμευςη, ςύμφωνα με τα θεςμοθετημϋνα όρια αποδϋςμευςησ. Εφόςον 

απαιτεύται, τα ΡΑ αποθηκεύονται προςωρινϊ μϋχρι την απομεύωςό τουσ. Αφορϊ 

ραδιενεργϊ απόβλητα: 

 VSLW (very short lived waste) παραγόμενα κυρύωσ από ιατρικϊ εργαςτόρια 

πυρηνικόσ ιατρικόσ και ερευνητικϊ εργαςτόρια, των οπούων ο χρόνοσ ημιζωόσ 

εύναι μικρότεροσ των 100 ημερών. 



17 
 

 VLLW (very low level waste) που περιϋχουν ραδιονουκλύδια  με χρόνο ημιζωόσ 

πϊνω από 100 ημϋρεσ, αλλϊ η ςυνολικό αρχικό τουσ ενεργότητα, πριν την 

απομεύωςό τουσ, εύναι μικρό (μικρότερη του 1 kBq). Αφορϊ υγρϊ και ςτερεϊ 

κατϊλοιπα από βιολογικϊ πειρϊματα που διενεργούνται ςε ερευνητικϊ 

εργαςτόρια με μικρϋσ ποςότητεσ H-3, C-14, P-32, P-33.   

5. Προςωρινό αποθόκευςη όλων των LLW (low level waste) και ILW (intermediate level 

waste) μϋχρι εξεύρεςησ λύςησ για την τελικό τουσ διϊθεςη.  

 

Ζ. ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
Επιςτημονικό προςωπικό των φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη των ραδιενεργών 

αποβλότων ςυμμετϋχουν ςε δρϊςεισ και προγρϊμματα ανϊπτυξησ και ϋρευνασ του 

Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ) και τησ ΕΕ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη 

ραδιενεργών αποβλότων και ραδιενεργών υλικών. Ιδύωσ ενθαρρύνεται η ςυμμετοχό ςε 

προγρϊμματα που ςτοχεύουν ςτη διερεύνηςη κοινών λύςεων διαχεύριςησ αποβλότων 

(shared regional solutions). 

Σην τρϋχουςα περύοδο, οι ςυμμετοχϋσ ςε προγρϊμματα εύναι:  

 

 

- RER/9/107 «Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities» (IAEA). 

- INT/9/176 «Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the 

Mediterranean Region» (IAEA). 

- RER/9/120 «Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using 

Radioactive Material» (IAEA). 

- JOPRAD «Joint Programming on Radioactive Waste Disposal» (ΕΕ). 

 

Η. ΕΤΘΤΝΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΗ 
 
1. Σην τελικό ευθύνη για την ϋγκριςη και υλοπούηςη του «εθνικού προγρϊμματοσ» ςε 

θϋματα διαχεύριςησ ΑΚΡΑ ϋχει ο αρμόδιοσ για την ΕΕΑΕ υπουργόσ. 

2. Η ΕΕΑΕ μεριμνϊ για την εφαρμογό του «εθνικού προγρϊμματοσ» και ειςηγεύται δρϊςεισ 

για την τακτικό επανεξϋταςη και αναπροςαρμογό του (ϊρθρο 11, π.δ. 122/2013).  
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3. Η ΕΕΑΕ ςυντϊςςει και ειςηγεύται το παρόν αρχικό (πρώτο) ςχϋδιο «εθνικού 

προγρϊμματοσ», το οπούο υποβϊλλει ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό προσ 

ϋγκριςη (ϊρθρο 7 τησ υπ’ αριθ. 131207/Ι3/27.08.2015 (Β’ 1858) κ.υ.α «Καθοριςμόσ τησ 

εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών 

αποβλότων»).  

4. Μετϊ την ϋγκριςό του, το «εθνικό πρόγραμμα» κοινοποιεύται, με μϋριμνα τησ ΕΕΑΕ, 

ςτην ΕΕ και ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ. 

5. Οι επικαιροποιόςεισ του «εθνικού προγρϊμματοσ» γύνονται μϋςω τησ Εθνικόσ 

Επιτροπόσ Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ). ημειωτϋον ότι, ςύμφωνα 

με το καταρτιςθϋν ςχϋδιο π.δ. «Θϋςπιςη εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και 

οργανωτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων 

καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων», το οπούο εκδύδεται κατ’ εφαρμογό τησ παρ. 1 

του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013, για τισ μετϋπειτα εκδόςεισ του «εθνικού 

προγρϊμματοσ» απαιτεύται η ςύμφωνη γνώμη τησ ΕΕΔΡΑ.  
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6. Οι βαςικού δεύκτεσ επύδοςησ, οι οπούοι καταδεικνύουν την υλοπούηςη και εφαρμογό του 

«εθνικού προγρϊμματοσ» εύναι :  

 

 

 Περιγραφή τόχου τόχοσ 

1 
Σόρηςη των χρονοδιαγραμμϊτων και ορόςημων 
(κεφϊλαιο Δ του παρόντοσ): 

 

 
 ύςταςη και Λειτουργύα Εθνικόσ Επιτροπόσ 

Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ) 
Απόκλιςη < 3 μηνών / βόμα 

 
 Καθοριςμόσ Εθνικό Εγκατϊςταςη Προςωρινόσ 

Αποθόκευςησ και Διαχεύριςησ Ραδιενεργών 
Αποβλότων (ΕΕΠΑΔΡΑ) 

Απόκλιςη < 3 μηνών / βόμα 

 
 Πρόγραμμα Απομϊκρυνςησ κλειςτών ραδιενεργών 

πηγών για ανακύκλωςη 
Απόκλιςη < 3 μηνών / βόμα 

 
 Αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ εθνικϋσ επιλογϋσ για την 

διαχεύριςη και τελικό διϊθεςη των ραδιενεργών 
αποβλότων 

Απόκλιςη < 1 ϋτοσ / βόμα 

2 
Αριθμόσ επιθεωρόςεων τησ ΕΕΑΕ ςτισ υφιςτϊμενεσ 
εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ ΡΑ 

> 10 / ϋτοσ 

3 Αριθμόσ ςυνεδριϊςεων τησ ΕΕΔΡΑ > 2 ϋτοσ 
4 Εκταμύευςη κονδυλύων  > 75 % των αιτουμϋνων  

5 
Αριθμόσ πηγών και υλικών φυλαςςομϋνων ςε επύ τόπου 
χώρουσ φύλαξησ των ιδύων κατόχων / χρηςτών τουσ 

Μηδενιςμόσ εντόσ 5-ετύασ 

6 
Αριθμόσ ερευνητικών & αναπτυξιακών προγραμμϊτων 
ςτη διαχεύριςη ΡΑ, όπου ςυμμετϋχουν Ελληνικού φορεύσ   

> 2  (ανϊ πϊςα ςτιγμό) 

7 
Αριθμόσ αναρτόςεων ςτο διαδύκτυο για ενημϋρωςη 
κοινού ςε θϋματα διαχεύριςησ ΡΑ, ςχεδύων και λόψησ 
αποφϊςεων  

> 5 / ϋτοσ 

8 
Αριθμόσ εκθϋςεων αςφϊλειασ & εκθϋςεων αξιολόγηςησ 
υφιςταμϋνων εγκαταςτϊςεων & φορϋων 

1 / ϋτοσ /εγκατϊςταςη 
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Θ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟ ΦΡΟΝΟ 
 
Η εκτύμηςη του κόςτουσ για την επύτευξη των βαςικών οροςόμων (1 - 5) του κεφαλαύου Δ 

και η κατανομό του ςτο χρόνο παρουςιϊζεται ςτουσ παρακϊτω πύνακεσ 1 – 5 (οι χρόνοι 

αναφϋρονται μετϊ τη δημοςύευςη του προβλεπόμενου ςτη παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 

122/2013 προεδρικού διατϊγματοσ).  

 

Δράςη 1. Οριςμόσ, ςύςταςη και λειτουργία Εθνικήσ Επιτροπήσ Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων 
ΕΕΔΡΑ: Μηδενικό κόστος 

 

Δράςη 2. Απογραφή και ταξινόμηςη των Ραδιενεργών Αποβλήτων: Μηδενικό κόστος 
 

Δράςη 3. Καθοριςμόσ τησ Εθνική Εγκατάςταςη Προςωρινήσ Αποθήκευςησ και Διαχείριςησ Ραδιενεργών 
Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ) : Εκτίμηςη κόςτουσ 1,500 k€ 
  1 ο  έτοσ 2 ο  έτοσ 3 ο  έτοσ 4 ο  έτοσ 5 ο  

έτοσ 
 Κριτόρια επιλογόσ τησ ΕΕΠΑΔΡΑ 0 k€     
 Αξιολόγηςη εγκαταςτϊςεων    0 k€    
 Καθοριςμόσ ΕΕΠΑΔΡΑ  0 k€    
 Αναβϊθμιςη – ταδιακό λειτουργύα     300 400  
 Λειτουργύα    800  

 

Δράςη 4. Πρόγραμμα απομάκρυνςησ από τη χώρα κλειςτών ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών 
υλικών για ανακύκλωςη ή/και διαχείριςη: Εκτίμηςη κόςτουσ 3,100 k€ 
  1 ο  έτοσ 2 ο  έτοσ 3 ο  έτοσ 4 ο  έτοσ 5 ο  

έτοσ 
1. Εντοπιςμόσ και καταγραφό πηγών 

(υφιςταμϋνων & δυνητικών) 
0     

2. Εντοπιςμόσ κονδυλύων  0    
3. Πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ  

εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ πηγών  
 50    

4.  Αξιολόγηςη εγκαταςτϊςεων – Ανϊθεςη 
ϋργου 

 50    

5. υλλογό, επεξεργαςύα και ςυςκευαςύα 
ραδιενεργών πηγών  

  500 250 250 

6. Εξαγωγό ραδιενεργών πηγών προσ 
ανακύκλωςη 

   1,000 1,000 

 

Δράςη 5. Αποφάςεισ ςχετικά με τισ εθνικέσ επιλογέσ για την διαχείριςη και τελική διάθεςη των 
ραδιενεργών αποβλήτων: Μηδενικό κόστος 
Σημείωση: Σο κόςτοσ υλοπούηςησ των αποφϊςεων για τη διϊθεςη των ΡΑ θα εκτιμηθεύ ςε 
μεταγενϋςτερο ςτϊδιο, όταν θα ϋχουν καθοριςθεύ οι επιλογϋσ διαχεύριςησ και διϊθεςησ ΡΑ, ανϊ ρεύμα 
ΡΑ 
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Ι. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
1. Η κατϊρτιςη του ςχεδύου χρηματοδότηςησ και η ειςόγηςη τρόπων για την ανεύρεςη 

των ςχετικών κονδυλύων, το οπούο δεν θα προκαλεύ αναγκαςτικϊ επιβϊρυνςη του 

κρατικού προώπολογιςμού αλλϊ θα προςανατολύζεται ςτην ϊντληςη πόρων μϋςω, 

ενδεικτικϊ, προγραμμϊτων, διαρθρωτικών ταμεύων, αξιοπούηςη του ταμεύου 

παρακαταθόκησ τησ παραγρϊφου Γ3 του παρόντοσ, κλπ. πραγματοποιεύται από την 

Εθνικό Επιτροπό Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ). 

2. Η ΕΕΑΕ, κατόπιν εγκρύςεωσ από το αρμόδιο υπουργεύο, διενεργεύ προςκλόςεισ 

ενδιαφϋροντοσ και διαγωνιςμούσ για την εκπόνηςη μελετών και για την καταςκευό 

των προβλεπομϋνων από το «εθνικό πρόγραμμα» ϋργων με βϊςη τα ςχετικϊ 

χρονοδιαγρϊμματα.  

 

ΙΑ. ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 
τα πλαύςια ενημϋρωςησ του κοινού, ο αρμόδιοσ για την ΕΕΑΕ υπουργόσ, η ΕΕΑΕ και η 

ΕΕΔΡΑ αναρτούν ςτο διαδύκτυο τα ςχετικϊ πρακτικϊ ςυνεδριϊςεων, τα κεύμενα και τα 

ϋγγραφα που αφορούν το «εθνικό πρόγραμμα». Επύςησ, ςε ςυνεχό βϊςη αναρτώνται 

πληροφορύεσ και τα ςχετικϊ αναπτυξιακϊ και εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα του Διεθνούσ 

Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ) και τησ ΕΕ.  


