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Ραδιολογικι αποτίμθςθ για 
τθν περιοχι τθσ Ιαπωνίασ 

ωτιριοσ Οικονομίδθσ
Σμιμα Αδειών & Ελζγχων



Καταςτροφι πυρθνικοφ ςτακμοφ

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                      Αθήνα 7.7.2011

Fukushima

Tokyo

~240km

Πηγή: www.time.com

• Διαρροι ραδιενζργειασ λόγω ελεγχόμενων εκλφςεων και φωτιάσ - απελευκζρωςθ

ραδιενεργών ιςοτόπων (Ιώδιο, Καίςιο)

• Καταγραφι ρυκμών δόςθσ και ςυγκεντρώςεων ιςοτόπων



Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτα όρια του ςτακμοφ
Χρονικό διάςτθμα 14.3.2011 ζωσ 30.3.2011

15.3.2011
-Ζκρηξη & φωτιά ςτη μονάδα 4
- Ζκρηξη ςτη μονάδα 2



Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτα όρια του ςτακμοφ
Χρονικό διάςτθμα 14.3.2011 ζωσ 30.3.2011

16.3.2011
- Λευκόσ καπνόσ ςτη μονάδα 3 



Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτα όρια του ςτακμοφ
Χρονικό διάςτθμα 14.3.2011 ζωσ 30.3.2011

22.3.2011
- Λευκόσ & μαφροσ καπνόσ



Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτα όρια του ςτακμοφ
Χρονικό διάςτθμα 1.4.2011 ζωσ 3.5.2011

Συπικζσ τιμζσ ακτινοβολίεσ υποβάκρου: 50 - 100nSv/hr



Ημερίδα " Οι πρϊτοι μήνεσ του πυρηνικοφ ατυχήματοσ ςτην Ιαπωνία.  Ενζργειεσ και μετρήςεισ ςτη χϊρα μασ"                      Αθήνα 7.7.2011

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτα όρια του ςτακμοφ
Χρονικό διάςτθμα 1.5.2011 ζωσ 9.6.2011

Συπικζσ τιμζσ ακτινοβολίεσ υποβάκρου: 50 - 100nSv/hr



Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011 8

Δόςεισ ςτουσ εργαηόμενουσ

Αρικμόσ ατόμων Δόςθ 

φνολο 7800 (23 Μαίου) Μζςθ τιμι               7.7mSv

30 >100mSv

ε μερικζσ περιπτώςεισ >250mSv

2 <2-3Sv (Ιςοδφναμθ δόςθ ςτο δζρμα)

Δεν ζχουν αναφερθεί περιπτϊςεισ ARS ή θάνατοι εξαιτίασ τησ ζκθεςησ ςτην ακτινοβολία.  
το Chernobyl 134 άτομα ανζπτυξαν ARS.

Πθγι: IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety , Vienna, June 20-24, 2011



υγκεντρώςεισ ιςοτόπων ςτθ κάλαςςα
(δίπλα ςτο ςτακμό)

τακμοί μζτρθςθσ ςε αρκετά ςθμεία
(MEXT, TEPCO)

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



υγκεντρώςεισ ιςοτόπων ςτθ κάλαςςα
(δίπλα ςτο ςτακμό)

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

τακμοί μζτρθςθσ ςε αρκετά ςθμεία
(MEXT, TEPCO)

I-131



υγκεντρώςεισ ιςοτόπων ςτθ κάλαςςα
(δίπλα ςτο ςτακμό)

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

τακμοί μζτρθςθσ ςε αρκετά ςθμεία
(MEXT, TEPCO)

Cs-137



υγκεντρώςεισ ιςοτόπων ςτθ κάλαςςα
(Απόςταςθ>30km)

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

τακμοί μζτρθςθσ ςε αρκετά ςθμεία
(MEXT, TEPCO)



υγκεντρώςεισ ιςοτόπων ςτθ κάλαςςα
(Απόςταςθ>30km)

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

τακμοί μζτρθςθσ ςε αρκετά ςθμεία
(MEXT, TEPCO)

I-131



υγκεντρώςεισ ιςοτόπων ςτθ κάλαςςα
(Απόςταςθ>30km)

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

τακμοί μζτρθςθσ ςε αρκετά ςθμεία
(MEXT, TEPCO)

Cs-137



Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Fukushima

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Fukushima

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



Περιοχή Εκκζνωςησ

Περιοχή εκκζνωςησ ςε 
περίπτωςη εκτάκτου ανάγκησ

Περιοχι Αρικμόσ ατόμων

Εκκζνωςησ ~ 78,000 

κόπιμησ εκκζνωςησ ~ 10,000

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Fukushima

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

Περιοχή εκκζνωςησ ςε 
περίπτωςη εκτάκτου ανάγκησ

Περιοχή κόπιμησ 
Εκκζνωςησ



Ibaraki

Tochigi

Gumma

Saitama

Chiba
Tokyo

Kanagawa

Επίπεδα ακτινοβολίασ ςε πόλεισ κοντά ςτθν 
περιοχι τθσ Fukushima

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



Επίπεδα ακτινοβολίασ ςτισ πόλεισ τθσ Ιαπωνίασ

Επίπεδα ακτινοβολίασ υποβάκρου

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



υγκριτικά…….

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011

Αξονικι 
τομογραφία

=7000μSv

Ακτινογραφία κώρακα
=50μSv

Πτιςθ Ακινα-Σόκυο  =40μSv

Παραμονι ςτο Σόκυο τθν 1θ

εβδομάδα μετά το ατφχθμα 
~80μSv

Μζςθ ετιςια δόςθ από 
φυςικζσ πθγζσ 
ακτινοβολίασ

=2400μSv



υμπεραςματικά….

ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΠΤΡΗΝΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ: 
• Τψηλοί ρυθμοί δόςησ, ςτιγμιαίεσ ςημαντικζσ αυξήςεισ 
• Ραδιοϊςότοπα ςτην ατμόςφαιρα και ςτη θαλάςςια περιοχή γφρω από το 

ςταθμό

ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
• Ρυθμοί δόςησ και επίπεδα ραδιενζργειασ  (ρφπανςη εδάφουσ, υδάτων και 

καλλιεργειϊν) επζβαλαν την εκκζνωςη τησ περιοχήσ  (ακτίνα 20km)
• τιγμιαίεσ αυξήςεισ του ρυθμοφ τησ δόςησ ςε πιο μακρινζσ αποςτάςεισ –

επαναφορά των επιπζδων ακτινοβολίασ ςε αυτά του υποβάθρου

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



υμπεραςματικά….

ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΠΤΡΗΝΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ: 
• Τψηλοί ρυθμοί δόςησ, ςτιγμιαίεσ ςημαντικζσ αυξήςεισ 
• Ραδιοϊςότοπα ςτην ατμόςφαιρα και ςτη θαλάςςια περιοχή γφρω από το 

ςταθμό

ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
• Ρυθμοί δόςησ και επίπεδα ραδιενζργειασ  (ρφπανςη εδάφουσ, υδάτων και 

καλλιεργειϊν) επζβαλαν την εκκζνωςη τησ περιοχήσ  (ακτίνα 20km)
• τιγμιαίεσ αυξήςεισ του ρυθμοφ τησ δόςησ ςε πιο μακρινζσ αποςτάςεισ –

επαναφορά των επιπζδων ακτινοβολίασ ςε αυτά του υποβάθρου

• Σο ατφχημα βρίςκεται ακόμη ςε εξζλιξη
• υνεχήσ καταγραφή των ρυθμϊν δόςησ και των ςυγκεντρϊςεων των

ιςοτόπων (ζδαφοσ, ατμόςφαιρα, θάλαςςα)
• Αξιολόγηςη δεδομζνων για λήψη κατάλληλων μζτρων
• Η εκτίμηςη των επιπτϊςεων του ατυχήματοσ απαιτεί χρόνο

Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



Ημερίδα " Οι πρώηοι μήνες ηοσ πσρηνικού αηστήμαηος ζηην Ιαπωνία.  Ενέργειες και μεηρήζεις ζηη τώρα μας"                            Αθήνα 7.7.2011



ΕΤΥΑΡΙΣΩ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Τ.Θ. 60092

Αγία Παρασκεσή 15310

T: 210 650 6700

F: 210 650 6748

E: info@eeae.gr

www.eeae.gr
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