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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο 35 της συνθήκης Ευρατόµ ορίζει ότι κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί τις αναγκαίες
εγκαταστάσεις για να διενεργεί διαρκή έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας της
ατµόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους, καθώς και έλεγχο της τήρησης των βασικών
κανόνων ασφαλείας.
Το άρθρο 35 παρέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωµα πρόσβασης στις εν
λόγω εγκαταστάσεις, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει και να επαληθεύει τη λειτουργία και
την αποδοτικότητά τους.
Ο κύριος σκοπός των επαληθεύσεων που εκτελούνται δυνάµει του άρθρου 35 της Συνθήκης
Ευρατόµ είναι να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη εκτίµηση της επάρκειας των εγκαταστάσεων
παρακολούθησης:
-

υγρών και αεροµεταφερόµενων εκλύσεων στο περιβάλλον ραδιενεργών υλικών από
χώρο πυρηνικής εγκατάστασης (καθώς και έλεγχος των εκλύσεων αυτών)·

-

των επιπέδων της ραδιενέργειας στο περιβάλλον στην περίµετρο του χώρου
πυρηνικής εγκατάστασης και στο θαλάσσιο, χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον γύρω
της, για όλους τους σχετικούς τρόπους έκθεσης·

-

των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον και στην επικράτεια του κράτους
µέλους.

Για τους σκοπούς αυτής της επανεξέτασης, οµάδα επαλήθευσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επισκέφθηκε την Ελληνική Eπιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Εθνικό
Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «∆»), συγκεκριµένα το
υπαγόµενο σε αυτό Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤ-Α) που
είναι αρµόδιο για την λειτουργία του Ελληνικού Ερευνητικού Αντιδραστήρα (EEA). Οι
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δραστηριότητες επαλήθευσης πραγµατοποιήθηκαν από τις 12 µέχρι τις 16 Σεπτεµβρίου
2005.
Η επιθεώρηση αποσκοπούσε στην ανεξάρτητη επαλήθευση της επάρκειας:
-

Των θεσµικώς προβλεπόµενων εγκαταστάσεων παρακολούθησης και ελέγχου των
υγρών και αέριων εκλύσεων ραδιενέργειας στο περιβάλλον από τον Ελληνικό
Ερευνητικό Αντιδραστήρα.

-

Των εργαστηρίων αναλυτικών µετρήσεων σε δείγµατα εκροών.

-

Των εγκαταστάσεων ελέγχου των επιπέδων ραδιενέργειας περιβάλλοντος περί τον
Ελληνικό Ερευνητικό Αντιδραστήρα, ως προς όλους τους σχετικούς τρόπους
έκθεσης.

-

Τα εργαστήρια αναλυτικών µετρήσεων περιβαλλοντικών και άλλων δειγµάτων.

-

Εντός του διαθέσιµου χρόνου και στο βαθµό που αυτό ήταν δυνατό, του µέρους του
προγράµµατος ελέγχου της ραδιενέργειας στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον
(θαλάσσιο και εσωτερικών υδάτων).

Παράλληλα, η επιθεώρηση πραγµατεύτηκε τη συνέχεια που δόθηκε από την ΕΕΑΕ στις
συστάσεις που είχαν διατυπωθεί µετά την επαλήθευση, η οποία είχε πραγµατοποιηθεί το
έτος 2000. (1)
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια πορίσµατα και οι αντίστοιχες
συστάσεις της οµάδας επαλήθευσης.

Οι συστάσεις αυτές απευθύνονται στην ΕΕΑΕ, την αρµόδια ελληνική αρχή.

ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Το πρόγραµµα επαλήθευσης που προτάθηκε κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του
προβλεφθέντος χρόνου. Εν προκειµένω, η οµάδα επαλήθευσης εκτίµησε ιδιαιτέρως τις
πληροφορίες που παρασχέθηκαν εκ των προτέρων, καθώς και τα πρόσθετα έγγραφα
τεκµηρίωσης που έλαβε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επαλήθευσης και ύστερα από
αυτήν.

1.

Κύρια πορίσµατα όσον αφορά το πρόγραµµα ελέγχου των ραδιενεργών εκλύσεων
του φορέα εκµετάλλευσης, το εργαστήριο αναλυτικών µετρήσεων δειγµάτων
καθώς και τον σχετικό ρυθµιστικό έλεγχο.

Κατά τις δραστηριότητες επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις όσον αφορά τον έλεγχο και τη
δειγµατοληψία υγρών και αεροµεταφερόµενων εκλύσεων ραδιενέργειας στο περιβάλλον:
1

Η προηγούµενη επαλήθευση στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 35 πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του
2000 και είχε ως αποτέλεσµα σειρά συστάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρµόδιες ελληνικές
αρχές. Τα κύρια πορίσµατα της επαλήθευσης του Μαΐου 2000 παρέχονται στην ιστοθέση:
http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/verification_en.htm
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1.1

Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν και λειτουργούν οι εγκαταστάσεις ελέγχου και
δειγµατοληψίας, όπως έχει καθοριστεί στις κανονιστικές απαιτήσεις.

1.2

Επιβεβαιώθηκε ότι ελέγχονται και λαµβάνονται δείγµατα των αεροµεταφερόµενων
εκλύσεων, σύµφωνα µε τις κανονιστικές απαιτήσεις.

1.3

∆ιαπιστώθηκε ότι είναι επαρκείς οι εγκαταστάσεις ελέγχου και δειγµατοληψίας και
ότι είναι ικανοποιητικό το πρόγραµµα δειγµατοληψίας υγρών και
αεροµεταφερόµενων εκλύσεων.

1.4

∆ιαπιστώθηκε ότι η διασφάλιση και ο έλεγχος ποιότητας εκτελούνται µε συνδυασµό
γραπτών διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.

1.5

∆ιαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο αναλυτικών µετρήσεων είναι καλά εξοπλισµένο και
στελεχωµένο µε κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό.

Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που διατυπώθηκαν το 2000:
1.6

Υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση προς ΕΕΑΕ να διερευνήσει τις λειτουργικές
αδυναµίες του συστήµατος ελέγχου σωµατιδιακών καταλοίπων του ΕΕΑ και να λάβει
διορθωτικά µέτρα. Ολόκληρο το σύστηµα ελέγχου και δειγµατοληψίας
αεροµεταφερόµενων εκλύσεων έχει µεταφερθεί σε κατάλληλη και ασφαλή θέση.
Είναι πλέον πλήρης ο επιχειρησιακός έλεγχος των συστηµάτων.

1.7

Υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση προς την ΕΕΑΕ να εξετάσει την αναβάθµιση
του υλισµικού στο οποίο βασίζονται τα συστήµατα ελέγχου και παρακολούθησης του
ΕΕΑ. Όλα τα στοιχεία υλισµικού και λογισµικού έχουν αντικατασταθεί και
ανταποκρίνονται σε σύγχρονα πρότυπα.

1.8

Ως προς τη σύσταση προς την ΕΕΑΕ να εξετάσει την εγκατάσταση συσκευής
συνεχούς παρακολούθησης στις δεξαµενές καθυστέρησης των υγρών καταλοίπων, η
οποία θα προειδοποιεί τον φορέα εκµετάλλευσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων
εκλύσεων ραδιενέργειας: ενώ στο παρελθόν ο φορέας εκµετάλλευσης ήταν πλήρως
υπεύθυνος για την απόρριψη υγρών εκροών στο περιβάλλον (το δηµόσιο
αποχετευτικό δίκτυο), την ευθύνη αυτή φέρει πλέον η ρυθµιστική αρχή, εφόσον
εκείνη πλέον πρέπει να εγκρίνει επισήµως όλες τις αιτήσεις έκλυσης που υποβάλλει ο
φορέας εκµετάλλευσης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία σηµειακής
δειγµατοληψίας από τις δεξαµενές καθυστέρησης των απορρίψεων συνιστούν
επιβεβαιωτική δειγµατοληψία εκτός του πεδίου του καθεαυτού ελέγχου των
εκλύσεων, οι τροποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου των απορρίψεων συνιστούν
ικανοποιητική αντίδραση στην σύσταση.

1.9

Υλοποιήθηκε µερικώς η σύσταση προς την ΕΕΑΕ να εξετάσει το ενδεχόµενο
εφαρµογής προγράµµατος µετρήσεων ελέγχου για τις εκλύσεις υγρών και αερίων
αποβλήτων του ΕΕΑ. Κρίθηκε ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και
ως εκ τούτου διατυπώνονται οι σχετικές συστάσεις υπό το κατωτέρω σηµείο 1.11.

1.10 Υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση προς την ΕΕΑΕ να αποσαφηνίσει τον ρόλο,
τις αρµοδιότητες και το ανεξάρτητο καθεστώς της ρυθµιστικής αρχής (EEAE) όσον
αφορά τον φορέα εκµετάλλευσης του EEA, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την έγκριση και
την προέγκριση των εκλύσεων, την αιτιολόγηση και την επιθεώρηση. Ο ΕΕΑ
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λειτουργεί πλέον σύµφωνα µε δικό του Κανονισµό Ακτινοπροστασίας (ΚΑ), που
άρχισε να ισχύει στις 25 Αυγούστου 2005. Ο ΚΑ είναι έγγραφο εκτελεστικού
χαρακτήρα που αφορά τους εσωτερικούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να πληρούνται
ώστε να τηρείται η εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία από την ιοντίζουσα
ακτινοβολία. Η εθνική νοµοθετική πράξη στην οποία βασίζεται ο ΚΑ είναι η
Υπουργική απόφαση αριθ. 1014 (ΦΟΡ) 94 «Κανονισµοί ακτινοπροστασίας», µε την
οποία µεταφέρθηκε στην εθνική νοµοθεσία η οδηγία 96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου
(βασικοί κανόνες ασφαλείας) και η οδηγία 97/43/ Ευρατόµ του Συµβουλίου (ιατρική
έκθεση).
Πορίσµατα από τις δραστηριότητες επαλήθευσης 2005:
1.11 Ως προς το ανωτέρω σηµείο 1.9:
1.11.1
∆ιαπιστώθηκε ότι τα δείγµατα από τις δεξαµενές διάσπασης που
λαµβάνονται από το Eργαστήριο ∆ιαχείρισης Kαταλοίπων, αφού προετοιµαστούν και
µετρηθούν, διαβιβάζονται επιλεκτικώς (ad hoc) στην ΕΕΑΕ για ανεξάρτητη µέτρηση
και διασταυρωτικό έλεγχο των αποτελεσµάτων που προέκυψαν (κατά µέσο όρο δύο
φορές ανά έτος). Η καθαυτή δειγµατοληψία και προετοιµασία των µεριζόµενων
δειγµάτων δεν διενεργείται ωστόσο µε την παρουσία της ρυθµιστικής αρχής
(επικύρωση ad hoc). Η οµάδα επαλήθευσης θεωρεί ότι εφόσον εκτελείται ρυθµιστικός
έλεγχος, πρέπει να περιλαµβάνει επαλήθευση/επικύρωση όλων των σταδίων
δειγµατοληψίας και των µετέπειτα αναλυτικών διαδικασιών.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί πλήρης ρυθµιστικός έλεγχος, συνιστάται, οποτεδήποτε η
ΕΕΑΕ αποφασίζει να διενεργήσει µέτρηση διασταύρωσης σε δείγµα δεξαµενής
διάσπασης, η µέτρηση αυτή να συνοδεύεται από επικύρωση της διαδικασίας
δειγµατοληψίας και της προετοιµασίας της δειγµατοληψίας που διενεργεί ο φορέας
εκµετάλλευσης.
1.11.2
∆ιαπιστώθηκε ότι η ΕΕΑΕ δεν λαµβάνει δείγµατα (ή δεν διενεργεί από
κοινού δειγµατοληψίες µε τον φορέα εκµετάλλευσης του ΕΕΑ) για την ανεξάρτητη
εκτίµηση της εγκυρότητας των δεδοµένων αεροµεταφερόµενων εκλύσεων που,
σύµφωνα µε το νόµο, διαβιβάζει ο φορέας εκµετάλλευσης.
Συνιστάται η πρακτική που περιγράφεται υπό 1.11.1 για τη διασταύρωση των ελέγχων
των δειγµάτων υγρών εκροών να εφαρµόζεται επίσης για δείγµατα αέριων εκλύσεων
ώστε να συµπληρωθεί το σηµερινό πρόγραµµα ρυθµιστικού ελέγχου το οποίο συνίσταται
κατά κύριο λόγο από ασυνεχείς δραστηριότητες περιβαλλοντικού ελέγχου της
συγκεκριµένης εγκατάστασης.
1.12 Όσον αφορά τα αποτελέσµατα των αναλυτικών αποτελεσµάτων µε τιµές κατώτερες
των ορίων ανίχνευσης από τα συστήµατα µέτρησης: υπενθυµίζεται ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε τη σύσταση του 2004/2/Ευρατόµ(2), όπου παρουσιάζει κανόνες για
την αναπλήρωση τιµών που είναι κατώτερες από τα όρια ανίχνευσης. Οι κανόνες
αυτοί προτείνονται για να αποφεύγεται η περιττή υπερεκτίµηση ή υποτίµηση των
απορριπτόµενων ποσοτήτων ραδιενέργειας. Αυτοί οι κανόνες αντικατάστασης
ανταποκρίνονται στο πρότυπο ISO 11929-7:2005.
•

2

Επίσηµη Εφηµερίδα L 002, 06/01/2004, σ. 0036 – 0046.
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Συνιστάται να εξετάσει η EEAE τα οφέλη αναθεώρησης των κανονιστικών απαιτήσεών
της για αντικατάσταση των αποτελεσµάτων αναλυτικών µετρήσεων που είναι κατώτερα
από τα όρια ανίχνευσης, οφέλη που θα προκύψουν από την εναρµόνιση των
απαιτήσεων αυτών µε τη σύσταση 2004/2/Ευρατόµ της Επιτροπής και το πρότυπο ISO
11929- 7.

2.

Κύρια πορίσµατα όσον αφορά το πρόγραµµα ελέγχου του περιβάλλοντος του
φορέα εκµετάλλευσης και το εργαστήριο αναλυτικών µετρήσεων σε δείγµατα

Από τις δραστηριότητες της επαλήθευσης που εκτελέστηκαν στις εγκαταστάσεις όσον
αφορά τον έλεγχο και την δειγµατοληψία στο περιβάλλον του χώρου του EEA και γύρω
του:
2.1

Επιβεβαιώθηκε ότι υφίστανται και λειτουργούν οι εγκαταστάσεις ελέγχου και
δειγµατοληψίας σύµφωνα µε τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

2.2

Επιβεβαιώθηκε ότι ο έλεγχος και η δειγµατοληψία των επιπέδων ραδιενέργειας στο
περιβάλλον πληρούν τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

2.3

∆ιαπιστώθηκε ότι είναι επαρκείς οι εγκαταστάσεις ελέγχου και δειγµατοληψίας και
ότι είναι ικανοποιητικό το πρόγραµµα δειγµατοληψίας.

2.4

∆ιαπιστώθηκε ότι η διασφάλιση και ο έλεγχος ποιότητας εκτελούνται µε συνδυασµό
γραπτών διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.

2.5

∆ιαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο αναλυτικών µετρήσεων είναι καλά εξοπλισµένο και
στελεχωµένο µε κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό.

2.6

Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης δεν προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.

3.

Κύρια πορίσµατα όσον αφορά το εθνικό πρόγραµµα περιβαλλοντικού ελέγχου,
όπως εφαρµόζεται από το Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος που
υπάγεται στην ΕΕΑΕ

•
Όσον αφορά το Τηλεµετρικό ∆ίκτυο Ελέγχου Ραδιενέργειας που εφαρµόζεται από το
Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ) της ΕΕΑΕ, εκτελέστηκαν οι
ακόλουθες δραστηριότητες επαλήθευσης:
3.1

∆ιαπιστώθηκε ότι το πεδίο εφαρµογής του Τηλεµετρικού ∆ικτύου Ελέγχου
Ραδιενέργειας είναι ικανοποιητικό και το δίκτυο είναι εφοδιασµένο µε υπερσύγχρονης
τεχνολογίας επιγραµµικά συστήµατα ελέγχου.

3.2

∆ιαπιστώθηκε ότι το ΤΕΡΠ είναι καλά εξοπλισµένο και στελεχωµένο µε κατάλληλα
καταρτισµένο προσωπικό.

3.3

∆ιαπιστώθηκε ότι η διασφάλιση και ο έλεγχος ποιότητας εκτελούνται µε συνδυασµό
γραπτών διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.

3.4

Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης δεν προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.
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•
Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις του 2000 όσον αφορά σταθµούς
περιβαλλοντικού ελέγχου και δειγµατοληψίας που δεν υπάγονται στο τηλεµετρικό δίκτυο:
3.5

Υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση για τοποθέτηση των διαφόρων συσκευών
παρακολούθησης και δειγµατοληψίας του σταθµού της Νέας Φιλαδέλφειας σε χώρους
όπου δεν υπάρχουν πιθανές πηγές παρεµβολών (πλούσια βλάστηση κ.λπ).

3.6

Υλοποιήθηκαν µερικώς οι συστάσεις προς την ΕΕΑΕ (α) να αποκαταστήσει την
ικανότητα δειγµατοληψίας αέρα στο σταθµό της Ν. Φιλαδέλφειας και να µεριµνήσει
ώστε οι δραστηριότητες δειγµατοληψίας εναποθέσεων του σταθµού της Ν.
Φιλαδέλφειας να διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες, καθώς και (β) να εξετάσει
την αντικατάσταση του υφιστάµενου δειγµατολήπτη αέρα και του συλλέκτη
εναποθέσεων µε συσκευές που θα ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα. Βλ.
κατωτέρω σηµείο 3.7.

Πορίσµατα από τις δραστηριότητες επαλήθευσης 2005:
3.7

Ως προς το ανωτέρω σηµείο 4.6:
3.7.1
Όσον αφορά το σύστηµα δειγµατοληψίας ατµοσφαιρικού αέρα της Νέας
Φιλαδέλφειας: νέο σύστηµα δειγµατοληψίας άρχισε να λειτουργεί στην έκταση του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» προς αναπλήρωση
των ανύπαρκτων δυνατοτήτων δειγµατοληψίας ατµοσφαιρικού αέρα στο σταθµό
περιβαλλοντικού ελέγχου της Νέας Φιλαδέλφειας. Το νέο σύστηµα ανταποκρίνεται
σε σύγχρονα πρότυπα. Η οµάδα επαλήθευσης θεωρεί ότι ένα σύστηµα καλύπτει
επαρκώς την περιοχή της Αττικής.
3.7.2
Όσον αφορά τους συλλέκτες εναποθέσεων: συνεχίζεται η χρήση των
υποτυπωδών και ακατάλληλων συσκευών που χρησιµοποιούνταν το 2000.
Κατά συνέπεια, επαναλαµβάνεται η σύσταση που διατυπώθηκε το 2000:
Συνιστάται στην ΕΕΑΕ να εξετάσει το ενδεχόµενο αντικατάστασης όλων των συλλεκτών
εναποθέσεων του εθνικού προγράµµατος ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος µε
συσκευές που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

•

Συνέχεια που δόθηκε σε άλλες συστάσεις του 2000:

3.8

Υλοποιήθηκαν ικανοποιητικά οι συστάσεις (α) να επισηµοποιήσει η ΕΕΑΕ την
κατανοµή των αρµοδιοτήτων [όσον αφορά την εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος
Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος] µεταξύ της ιδίας και του εργαστηρίου του
ΕΡΠ [που υπάγεται στο ΙΠΤ -Α], και (β) να διασφαλίσει η ΕΕΑΕ ότι κάθε τµήµα των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτα µέρη διέπεται
από συγκεκριµένους κανόνες. Η ΕΕΑΕ, ως αρµόδια για τη διοργάνωση του
προγράµµατος, έχει επίσηµες συµφωνίες συνεργασίας µε 10 εργαστήρια που
λειτουργούν σε ελληνικά ινστιτούτα ή πανεπιστήµια, από τα οποία το ΕΡΠ είναι το
κυριότερο.

3.9

Υλοποιήθηκαν ικανοποιητικά οι συστάσεις να µεριµνήσει η ΕΕΑΕ να περιέλθει σε
αυτή το ηλεκτρονικό αρχείο του εργαστηρίου του ΕΡΠ [που περιλαµβάνει τα
ιστορικά δεδοµένα σχετικά µε το εθνικό πρόγραµµα ελέγχου της ραδιενέργειας
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περιβάλλοντος], ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια της γνώσης όσον αφορά τα
περιβαλλοντικά δεδοµένα και συνεπώς να διατηρηθεί η ικανότητα παρακολούθησης
και αξιολόγησης. Οι δυνατότητες της βάσης δεδοµένων ακτινοπροστασίας της ΕΕΑΕ
έχουν διευρυνθεί ώστε να δέχεται περιβαλλοντικά δεδοµένα που ενσωµατώνονται
πλέον συστηµατικά. Έχουν µεταφερθεί σε αυτήν ιστορικά δεδοµένα από το 1990 και
µετά.

4.

Κύρια πορίσµατα όσον αφορά το εθνικό πρόγραµµα περιβαλλοντικού ελέγχου, το
οποίο εφαρµόζεται από το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του
Ινστιτούτου Πυρηνικής τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Οι δραστηριότητες επαλήθευσης εστιάστηκαν στο βασιζόµενο στο εργαστήριο µέρος του
εθνικού προγράµµατος ελέγχου περιβάλλοντος, που εκτελείται, εξ ονόµατος της ΕΕΑΕ, από
το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Ινστιτούτου Πυρηνικής
Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης:
4.1

∆ιαπιστώθηκε ότι είναι ικανοποιητικό το πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος.

4.2

∆ιαπιστώθηκε ότι το ΕΡΠ είναι καλά εξοπλισµένο και στελεχωµένο µε κατάλληλα
καταρτισµένο προσωπικό.

4.3

∆ιαπιστώθηκε ότι η διασφάλιση και ο έλεγχος ποιότητας εκτελούνται µε συνδυασµό
γραπτών διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.

4.4

Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης δεν προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1

Η επίσκεψη επαλήθευσης ήταν επιτυχής και εκπληρώθηκαν οι στόχοι της
επανεξέτασης. Οι επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόµ
απέδειξαν ότι είναι επαρκείς οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τον συνεχή
έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας στον ατµοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και το έδαφος
περί τον χώρο του Ελληνικού Ερευνητικού Αντιδραστήρα και στην επικράτεια της
Ελλάδας. Η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να επαληθεύσει τη λειτουργία και την
απόδοση αυτών των εγκαταστάσεων.

5.2

Ωστόσο, διαπιστώθηκαν ορισµένες αδυναµίες µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να
διατυπώσει συστάσεις προς την αρµόδια ελληνική αρχή που αποσκοπούν σε
βελτιώσεις. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι συστάσεις αυτές δεν σηµαίνουν υποβάθµιση
του γεγονότος ότι ο έλεγχος της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Ελλάδα
ανταποκρίνεται στις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 35 της συνθήκης.

5.3

Η Επιτροπή θα επιθυµούσε να ενηµερώνεται σχετικά µε τυχόν µέτρα της αρµόδιας
ελληνικής αρχής στο πλαίσιο των ανωτέρω συστάσεων.
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5.4

Τέλος, η οµάδα επαλήθευσης εξαίρει την άριστη συνεργασία µε όλους όσους
συµµετείχαν στις δραστηριότητες που διενήργησαν.

[υπογραφή]
C. GITZINGER
Επικεφαλής της οµάδας
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