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Γενικά 

Τα Νοσοκομειακά Ραδιενεργά Απόβλητα (ΡΑ)  παράγονται, κατά βάση, στα 
εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής (διάγνωση & θεραπεία). 
  
Τα ακτινολογικά εργαστήρια ΔΕΝ παράγουν  ραδιενεργά κατάλοιπα.  
 

 

Πιθανή παραγωγή νοσοκομειακών ΡΑ:  

 

 σε κλινικές νοσηλείας, λόγω παρουσίας ασθενών που υπεβλήθησαν σε 
διάγνωση ή θεραπεία με ραδιοφάρμακα, ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ του ιδρύματος 
νοσηλείας τους 

 σπανιότερα σε εργαστήρια Βραχυθεραπείας (π.χ. Ca προστάτη με seeds Ι-
125) 

 
  

Νοσοκομειακά ΡΑ: υγρά, στερεά, εκκρίματα ασθενών, αέρια 
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Απόβλητα  

Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για:  
 
  την προετοιμασία των ραδιοφαρμάκων,  

 
 τη χορήγηση των ραδιοφαρμάκων (π.χ. ενδοφλέβια),  

 
 τον καθαρισμό & την απορρύπανση του θαλάμου ιωδιοθεραπείας, του Hot 
Lab, επιφανειών κ.λ.π. , 

 
 τα γάντια & τα ποδονάρια που χρησιμοποιεί το προσωπικό κατά την 
είσοδό του στο θάλαμο ιωδιοθεραπείας 
 
 

αποτελούν ραδιενεργά ή/και μολυσματικά απόβλητα και ως τέτοια πρέπει 
να φυλάσσονται και να απορρίπτονται. 
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Απόβλητα  

 Επίσης, τα εκκρίματα των εξεταζομένων/ασθενών, π.χ. χαρτιά υγείας, 
ουροσυλλέκτες, πάνες 

 
 τα υπολείμματα της σίτισης των «υπό θεραπεία» ασθενών π.χ. σκεύη σίτισης 
μιας χρήσης, χρησιμοποιημένες φιάλες νερού & αναψυκτικών, χαρτοπετσέτες 

 
 τα κλινοσκεπάσματα των θαλάμων ιωδιοθεραπείας, 

 
 τα ρούχα των «υπό θεραπεία» ασθενών, 

 
 
 

αποτελούν ραδιενεργά ή/και μολυσματικά απόβλητα και ως τέτοια πρέπει να 
φυλάσσονται και να απορρίπτονται. 
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Απόβλητα?  
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Διαχωρισμός αποβλήτων  
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Ραδιενεργά 
μολυσματικά 

τοποθετούνται σε περιέκτες με σκληρό περίβλημα 

Ραδιενεργά 
Απόβλητα με 

αιχμηρά αντικείμενα 

Ραδιενεργά 
μολυσματικά 

τοποθετούνται σε περιέκτες 

Ραδιενεργά 
Απόβλητα χωρίς 

αιχμηρά αντικείμενα 

διαχωρίζονται με βάση την ενέργεια & το χρόνο ημιζωής (Τ1/2) του 
ραδιονουκλιδίου 
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Διαχείριση αποβλήτων  

Φύλαξη σε ειδικά θωρακισμένες κρύπτες ή σε θωρακισμένους χώρους 
 
 

 Εκτίμηση χρόνου φύλαξης 
 
 

Θεσμοθετημένα επίπεδα αποδέσμευσης (generic) 
 
 

 Μέτρηση ρυθμού δόσης στην επιφάνεια του περιέκτη των αποβλήτων 
 
 
Τελική απόρριψη με λοιπά μολυσματικά απόβλητα του Νοσοκομείου ή κοινά 
απορρίμματα 

 
 

 Τήρηση αρχείων 
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Διαχείριση αποβλήτων  

Φύλαξη σε ειδικά θωρακισμένες κρύπτες ή σε θωρακισμένους χώρους 
 
 

 Εκτίμηση χρόνου φύλαξης 
 
 

Θεσμοθετημένα επίπεδα αποδέσμευσης (generic) 
 
 

 Μέτρηση ρυθμού δόσης στην επιφάνεια του περιέκτη των αποβλήτων 
 
 
Τελική απόρριψη με λοιπά μολυσματικά απόβλητα του Νοσοκομείου ή κοινά 
απορρίμματα 

 
 

 Τήρηση αρχείων 
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Κανονιστικό Πλαίσιο από το 1974 μέχρι σήμερα 

Νόμος υπ’ αριθ. 181  
Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/1974) 
 
« Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών……, εκδιδομένων μετά σύμφωνον 
γνώμην της ΕΕΑΕ, καθορίζονται εκάστοτε: 
………. 
β) (8) Τον έλεγχον ραδιενεργών καταλοίπων….» 

ΚΥΑ Αριθ. Α2στ/οικ.2236/78  
Περί Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 422/Β/1978) 
 
« Ο Φυσικός Νοσοκομείων είναι ……. ειδικώτερον δε υπεύθυνος δια τα κάτωθι: 
1. Φύλαξις ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων 
2. …………..» 

Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας 
ΚΥΑ Αριθ. 14632(ΦΟΡ)1416 (ΦΕΚ 539/Β/1991) & 
ΚΥΑ Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94 (ΦΕΚ216/Β/2001) 
 
Μέρος 6 «Διαχείριση & Διάθεση Ραδιενεργών Καταλοίπων» : Σχετικές απαιτήσεις 
και κριτήρια. 
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Κανονιστικό Πλαίσιο από το 1974 μέχρι σήμερα 

Νόμος υπ’ αριθ. 4310  
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
258/Α/2014) 
 
Κεφάλαιο Ε « Διαχείριση πυρηνικής ενέργειας, τεχνολογίας και 
ακτινοπροστασίας – Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
 
Νόμος υπ’ αριθ. 4386  
Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 83/Α/2016) 
 

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/59/EURATOM Ακτινοπροστασία - Βασικά 
Πρότυπα Ασφάλειας είναι σε εξέλιξη.   

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 122/2013 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων (ΕΕ L199/02.08.2011). 
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Κανονιστικό Πλαίσιο από το 1974 μέχρι σήμερα 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2/214/2014 (ΦΕΚ 1958/Β/2014) 

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

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2.1/228/2015 (ΦΕΚ 947/Β/2015) 

Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 6 των Κανονισμών 
Ακτινοπροστασίας, για τη διαχείριση καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής 
ιατρικής  

Νόμος υπ’ Αριθ. 4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

       - Εξαιρούνται τα ραδιενεργά(???) 
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Απόφαση υπ’ αριθ. 2/214/2014  



Απόφαση υπ’ αριθ. 2.1/228/2015 

 τα υγρά ΡΑ ΔΕΝ αφορούν στα εκκρίματα των ασθενών 

 δεν υφίστανται γενικευμένα επίπεδα άνευ όρων απόρριψης υγρών ΡΑ 
διεθνώς 

 ειδικά επίπεδα αποδέσμευσης υγρών ΡΑ υπολογίζονται κατά περίπτωση & 
εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ 

 ελεγχόμενη απόρριψη υγρών στο αποχετευτικό σύστημα, μέσω δεξαμενών 
συλλογής εκκριμάτων ασθενών, βάσει του Πίνακα 6.1 

Αρχικά εκδόθηκε ως Εγκύκλιος της ΕΕΑΕ Α.Π.: Π/105/388/30.11.2006 
«Αποδέσμευση εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές 
εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής» 
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 άνευ όρων αποδέσμευση εκκριμάτων ασθενών σε φυσικούς αποδέκτες: 

• ΠΕΔ για την προστασία του γενικού πληθυσμού 10μSv/έτος (σύνολο 
των αδειοδοτημένων πρακτικών) 

• ΠΕΔ για την προστασία των εργαζομένων στη συντήρηση 
αποχετευτικών συστημάτων εκτός Νοσοκομείου & στις εγκαταστάσεις 
βιολογικών καθαρισμών 100μSv/έτος 

 τεκμηρίωση της μη αναγκαιότητας χρήσης συστήματος δεξαμενών συλλογής 
εκκριμάτων ασθενών: 

•  εκπόνηση μελέτης 

•  λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες  

•  διασφάλιση μη υπέρβασης των ΠΕΔ (σύνολο αδειοδοτημένων 
πρακτικών στη περιοχή) 

 η ΕΕΑΕ παρέχει στοιχεία που αφορούν στην περιοχή, σχετικά με τις: 

• υπάρχουσες αδειοδοτημένες πρακτικές  

• εγκεκριμένες ή/και χρησιμοποιούμενες ποσότητες ραδιοϊσοτόπων 
(MBq) 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2.1/228/2015 
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Έλεγχος, εποπτεία, βελτιστοποίηση  

European Commission, Article 35, Greece – October 2012 
Verification of national monitoring system, NORM activities,  
nuclear medical installation, import control 

 προέγκριση κατασκευής εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής – κρύπτες ή/και χώροι 

φύλαξης, σύστημα δεξαμενών (πλήθος, όγκος, φόρτος εργαστηρίου) 
 

 έλεγχοι αρχείων προμηθειών και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιεί η ΕΕΑΕ 

 
 θεσμοθετημένη διαδικασία ετήσιας συλλογής στοιχείων ιατρικών πράξεων με 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες (διάγνωση και θεραπεία)  

 
 διαδικασία ετήσιας συλλογής αναλυτικών στοιχείων θεραπειών πυρηνικής ιατρικής 
(ημερομηνία χορήγησης, ραδιοφάρμακο, χορηγηθείσα ραδιενέργεια, ημερομηνία 
αποχώρησης ασθενή) 
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Έλεγχος, εποπτεία, βελτιστοποίηση  

European Commission, Article 35, Greece – October 2012 
Verification of national monitoring system, NORM activities,  
nuclear medical installation, import control 

 διαδικασία ετήσιας συλλογής αρχείων διαχείρισης δεξαμενών (ημερομηνίες έναρξης, 
λήξης πλήρωσης και απόρριψης δεξαμενής, συντηρήσεις, βλάβες) 

 
 έλεγχος της προμήθειας ραδιοφαρμάκων από όλους τους χρήστες, μέσω της 
ηλεκτρονικής βάσης της Υπηρεσίας μας για την πανελλαδική διακίνηση ραδιενεργών 
υλικών 

 
 παραδείγματα ανάλυσης και συνδυασμένης επεξεργασίας των προαναφερομένων 
δεδομένων,  

   με αποτέλεσμα τη μέγιστη εφικτή εποπτεία  
 

της χρήσης ραδιοφαρμάκων και  
διαχείρισης ιατρικών ΡΑ στη Χώρα μας. 
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Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

Τ. Θ. 60092 

Αγία Παρασκευή 15310, Αθήνα  

T: 210 650 6700 

F: 210 650 6748 

E: info@eeae.gr 

www.eeae.gr 
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twitter.com/eeaegr facebook.com/eeaegr 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

https://eeae.gr/ακτινοπροστασία/διαχείριση-ραδιενεργών-αποβλήτων/νοσοκομειακά-
ραδιενεργά-απόβλητα 
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