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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΡΠ

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (υπάγεται στο ΙΠΤ-Α)

ΤΕΡΠ

Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (υπάγεται στην ΕΕΑΕ)

ΠΕΡΠ

Πρόγραµµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Ε.ΣΥ.∆.

Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης

ΚΑ

(Εθνικοί) κανονισµοί για την ακτινοπροστασία

ΕΕΑΕ

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

ΕΜΥ

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

ΕΕΑ-1

Ερευνητικός Αντιδραστήρας (υπάγεται στο ΙΠΤ-Α)

ΙΠΤ-Α

Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (υπάγεται στο ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος»)

ΙΡΡΠ

Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (στο πλαίσιο του
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»)

ΕΟΑ

Ελάχιστο Όριο Ανίχνευσης (Lower Limit of Detection – LLD)

ΕΚΕΦΕ «∆»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος»

Τ∆ΕΡ

Τηλεµετρικό ∆ίκτυο Ελέγχου Ραδιενέργειας (ΕΕΑΕ)

Ε∆Κ

Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Καταλοίπων (υπάγεται στο ΙΠΤ-Α)
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2

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 τηρήσεως των βασικών κανόνων ασφαλείας (1).
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.
Αρµόδια για τη διενέργεια αυτών των επαληθεύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Γενική
∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (Γ∆ TREN) και, ειδικότερα, η διοικητική µονάδα
«Ακτινοπροστασία» (TREN H4).
Ο κύριος σκοπός των επαληθεύσεων που εκτελούνται δυνάµει του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόµ
είναι να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας των εγκαταστάσεων ελέγχου:
-

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

-

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

-

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

Η οµάδα επαλήθευσης από την Γ∆ TREN επισκέφθηκε (από τις 12 µέχρι τις 16 Σεπτεµβρίου 2005)
τον χώρο όπου βρίσκεται ο ερευνητικός αντιδραστήρας του ∆ηµόκριτου, βορειοανατολικά της
Αθήνας, και το κέντρο ελέγχου του περιβάλλοντος της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Η οµάδα
απαρτιζόταν από δύο υποοµάδες, η µία (οµάδα 1) ασχολήθηκε µε τις ραδιενεργές εκλύσεις και η άλλη
(οµάδα 2) µε περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης από την οµάδα επαλήθευσης
των σχετικών πτυχών παρακολούθησης του περιβάλλοντος στον χώρο όπου βρίσκεται ο
«∆ηµόκριτος» και στον περίγυρό του, καθώς και της επιτήρησης σε εθνικό επίπεδο εν γένει.
Η έκθεση βασίζεται επίσης σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από έγγραφα που παραλήφθηκαν
και από τις συζητήσεις µε διάφορα πρόσωπα που συνάντησε η οµάδα στο πλαίσιο της επίσκεψής της.

3
3.1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Προοίµιο

Η απόφαση της Επιτροπής να ζητήσει τη διεξαγωγή επαλήθευσης βάσει του άρθρου 35 της συνθήκης
Ευρατόµ διαβιβάσθηκε στις αρµόδιες ελληνικές αρχές στις 17 Ιουνίου 2005. Ακολούθησαν
συνεννοήσεις µε τις αρµόδιες ελληνικές αρχές επί πρακτικών θεµάτων για τη διενέργεια της
επαλήθευσης.

1

Οδηγία του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 1996 για τον καθορισµό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την
προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του πληθυσµού από τους κινδύνους που προκύπτουν από
ιονίζουσες ακτινοβολίες. (ΕΕ L-159 της 29/06/1996, σελ. 1).
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3.2

Πρόγραµµα της επίσκεψης

Το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων επαλήθευσης δυνάµει του άρθρου 35 συζητήθηκε και
συµφωνήθηκε µε τις αρµόδιες ελληνικές αρχές.
Το πρόγραµµα που συµφωνήθηκε περιλάµβανε τα εξής:
-

Τροποποιήσεις του προγράµµατος παρακολούθησης του περιβάλλοντος που επήλθαν από το
2000.

-

Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε βάση την επαλήθευση του
Μαΐου 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 35. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΑΕ διαβίβασε, πριν από την
επίσκεψη επαλήθευσης, συνοπτικό έγγραφο σχετικά µε την υλοποίηση αυτών των συστάσεων.

-

Επαλήθευση των αεροµεταφερόµενων και υγρών ραδιενεργών εκλύσεων από τον ερευνητικό
αντιδραστήρα του ∆ηµόκριτου (ΕΑΑ-1): συστήµατα δειγµατοληψίας και ελέγχου, αναλυτικές
µέθοδοι, θέµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, υποβολή εκθέσεων.

-

Επαλήθευση των προγραµµάτων ελέγχου της ραδιενέργειας στο περιβάλλον που υλοποιήθηκαν
από:
i.
ii.

To Ινστιτούτο Πυρηνικής Tεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤ-Α), τον φορέα
εκµετάλλευσης του ΕΕΑ-1, συγκεκριµένα από το υπαγόµενο σε αυτό Εργαστήριο
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ).
Την ΕΕΑΕ, τη ρυθµιστική αρχή, συγκεκριµένα από το υπαγόµενο σε αυτήν Τµήµα
Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ) και εν µέρει µε την ανάθεση εκτέλεσης
εργασιών στο δίκτυο συνεργαζοµένων εργαστηρίων, όπου συµπεριλαµβάνεται το ΕΡΠ.

Συνοπτική παρουσίαση του προγράµµατος των δραστηριοτήτων επαλήθευσης παρέχεται στο
προσάρτηµα 2 της παρούσας έκθεσης. Οι δραστηριότητες επαλήθευσης διεξήχθησαν σύµφωνα µε το
προταθέν πρόγραµµα. Οι δραστηριότητες επαλήθευσης στις τοποθεσίες που απαριθµούνται στο
πρόγραµµα πραγµατεύθηκαν τις τεχνικές πτυχές ελέγχου και δειγµατοληψίας, τις χρησιµοποιούµενες
αναλυτικές µεθόδους, τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας, την πρωτοκόλληση και την
αναφορά των δεδοµένων.
Στις 12 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ, που
βρίσκονται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «∆»).
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η οµάδα επαλήθευσης παρακολούθησε παρουσιάσεις επί των
ακόλουθων θεµάτων:
-

(Ελληνικό) Τηλεµετρικό ∆ίκτυο Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΕΑΕ).
Εθνικό Πρόγραµµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΕΑΕ).
Εθνική Βάση ∆εδοµένων Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΕΑΕ).
Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΕΑΕ).
Βελτιώσεις αφότου διενεργήθηκε η τελευταία επιθεώρηση από την ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο
35 (ΕΕΑΕ).
Πρόγραµµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ).
Ραδιενέργεια στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου: τρέχουσες και
προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες στην Ελλάδα (ΕΡΠ).
∆ιαχείριση υγρών ραδιενεργών καταλοίπων στο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (Εργαστήριο
διαχείρισης καταλοίπων - Ε∆Κ).
Ελληνικός Ερευνητικός Αντιδραστήρας – Εκλύσεις στο περιβάλλον (ΕΕΑ-1).

Οι καταληκτικές συνεδριάσεις, µε τον φορέα εκµετάλλευσης και µε την ΕΕΑΕ, πραγµατοποιήθηκαν
στις 16 Σεπτεµβρίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές η οµάδα επαλήθευσης παρουσίασε και συζήτησε
τα προκαταρκτικά πορίσµατα της επαλήθευσης.
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3.3

Τεκµηρίωση

Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν εκ των προτέρων πληροφορίες προς διευκόλυνση του έργου της
οµάδας επαλήθευσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επαλήθευσης και ύστερα από αυτήν
παρασχέθηκαν πρόσθετα έγγραφα τεκµηρίωσης. Κατάλογος των εν λόγω εγγράφων τεκµηρίωσης
παρατίθεται στο προσάρτηµα 1 της παρούσας έκθεσης.
Η οµάδα επαλήθευσης επεσήµανε την ποιότητα και την πληρότητα όλων των παρουσιάσεων και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν αξιοποιήθηκαν εκτενώς για την
εκπόνηση των περιγραφικών τµηµάτων της έκθεσης.

3.4

Εκπρόσωποι των αρµοδίων αρχών και του φορέα εκµετάλλευσης

Κατά την επίσκεψή της η οµάδα επαλήθευσης συνάντησε τους ακόλουθους εκπροσώπους της
αρµόδιας εθνικής αρχής και του φορέα εκµετάλλευσης:
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Καθ. Λεωνίδας Καµαρινόπουλος
∆ρ. Βασιλική Καµενοπούλου

Πρόεδρος
Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του ΙΠΤ-Α
∆ρ. Παναγιώτης Κρητίδης
∆ρ. Ελένη Φλώρου
∆ρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης
Κα Χ. Χαλούλου

Προϊστάµενος του εργαστηρίου
∆ιευθύντρια ερευνών, Βιολόγος-Ραδιοοικολόγος
Ειδικός λειτουργικός επιστήµονας Β, Φυσικός (Φυσική
Αερολυµάτων)
Ειδικός λειτουργικός επιστήµονας ∆, Μαθηµατικός

Ελληνικός Ερευνητικός Αντιδραστήρας (ΕΕΑ-1) του ΙΠΤ-Α
∆ρ. Ίων Σταµατελάτος
∆ρ. Φαίδρα Τζήκα

Υπεύθυνος για το πρόγραµµα προστασίας από την ακτινοβολία
του ΕΕΑ-1
Υπεύθυνη για την ακτινοπροστασία

Εργαστήριο διαχείρισης καταλοίπων (Ε∆Κ) του ΙΠΤ-Α
∆ρ. Αναστασία Σαββίδου

Προϊσταµένη του εργαστηρίου

Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ) της ΕΕΑΕ
∆ρ. Κωνσταντίνος Ποτηριάδης
∆ρ. Αντώνης Μαλτέζος
∆ρ. Βιργινία Κουκουλιού
∆ρ. Κωνσταντίνα Κεχαγιά
Κ. Ευστάθιος Κυριακόπουλος
Κ. Σωτήρης Μπρατάκος

Προϊστάµενος του Τµήµατος
Περιβάλλοντος
Πυρηνικός Φυσικός
Φυσικός Ιατρικής
Χηµικός
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Βοηθός Χηµικού Εργαστηρίου
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4
4.1

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
4.1.1

Πεδίο δραστηριοτήτων και ιστορικό

Η ΕΕΑΕ ιδρύθηκε το 1954 ως η αρµόδια αρχή για την προώθηση των ειρηνικών εφαρµογών της
πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Το 1987 η ΕΕΑΕ διαχωρίστηκε από το Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών «∆ηµόκριτος» και
ανασυστάθηκε ως ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία(2) - υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - µε αρµοδιότητες σε
θέµατα προστασίας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, σε
θέµατα πυρηνικής ενέργειας και πυρηνικής τεχνολογίας καθώς και σε θέµατα επείγουσας
αντιµετώπισης πυρηνικών ατυχηµάτων και άλλων ραδιολογικών συµβάντων.
Στο πλαίσιο του ελέγχου της ραδιενέργειας στο περιβάλλον, την ΕΕΑΕ επικουρεί δίκτυο
συνεργαζοµένων εργαστηρίων από διάφορα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας.

4.1.2

Θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες

Οι θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες της ΕΕΑΕ που πρόκειται να αναφερθούν στο πλαίσιο της παρούσας
έκθεσης είναι:
1.

Προστασία των εργαζοµένων, του ευρύτερου κοινού και του περιβάλλοντος από τους
κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες (και µη ιοντίζουσες) ακτινοβολίες µέσω, µεταξύ
άλλων:
-

2.

του ελέγχου της ραδιενέργειας του περιβάλλοντος µέσω της µέτρησης δειγµάτων της
ατµόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους·
της διαχείρισης των ατοµικών δοσιµετρικών δεδοµένων των εργαζοµένων µε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες στην Ελλάδα·
της περιοδικής επιθεώρησης όλων των εγκαταστάσεων χειρισµού ραδιενεργών υλικών
στους τοµείς της ιατρικής, της βιοµηχανίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης·
της χορήγησης αδειών για µη ιατρικές εφαρµογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας στους τοµείς
της βιοµηχανίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης·
της χορήγησης αδειών για την εισαγωγή, εξαγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, χρήση και
διάθεση σχάσιµων και µη σχάσιµων ραδιενεργών υλικών·
της χορήγησης αδειών για την εισαγωγή και τη χρήση εξοπλισµού παραγωγής
ακτινοβολιών.
Εφαρµογή, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες της ΕΚ, κανονισµών ακτινοπροστασίας, κανόνων
ασφαλείας και κωδίκων πρακτικής για εγκαταστάσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

3.

Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων σε ραδιενεργό περιβάλλον σε ζητήµατα
ακτινοπροστασίας.

4.

Εφαρµογή σχεδίων ετοιµότητας και έκτακτης ανάγκης.

Όλα τα εργαστήρια της ΕΕΑΕ συµµετέχουν στα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά ∆ίκτυα και στις ασκήσεις
διασυγκρίσεων. Τα εργαστήρια έχουν διαπιστευθεί από το Ελληνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.∆.) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.

2

Με το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 1733 (άρθρο 28), ΦΕΚ αριθ. 171/A της 22ας Σεπτεµβρίου 1987 για την
“Ίδρυση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας”.
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4.2

Νοµικό πλαίσιο

Την νοµοθετική βάση για την ακτινοπροστασία στην Ελλάδα αποτελούν:
-

Το νοµοθετικό διάταγµα υπ’ αριθ. 181/74: Προστασία έναντι των κινδύνων που προκύπτουν
από την ιοντίζουσα ακτινοβολία (ΦΕΚ αριθ. 347 της 20.11.1974). Το διάταγµα αυτό αποτελεί
το πλαίσιο για την προστασία του πληθυσµού και των αγαθών από τους κινδύνους των
ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Το διάταγµα ορίζει επίσης τα θέµατα ακτινοπροστασίας που
ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις.

-

Υπουργική απόφαση αριθ. 1014 (ΦΟΡ) 94 «Κανονισµοί ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ αριθ. 16B
της 06.03.2001): µε την απόφαση αυτή µεταφέρονται στην εθνική νοµοθεσία η οδηγία
96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου (βασικοί κανόνες ασφαλείας) και η οδηγία 97/43/ Ευρατόµ του
Συµβουλίου (ιατρική έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες). Εφεξής αναφέρεται ως «Εθνικός
Κανονισµός Ακτινοπροστασίας» (ΕΚΑΠ).

-

Το πρόγραµµα «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ αριθ. 12 τόµος B της 19.01.1998), όπου ορίζονται οι
φορείς και καθορίζονται οι αρµοδιότητες για την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση έκτακτων
περιστατικών σε περίπτωση ατυχηµάτων ή αυξηµένων επιπέδων ραδιενέργειας.

Μολονότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πυρηνικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής, από το 1971 υπάρχει το
νοµοθετικό πλαίσιο µε το οποίο καθορίζεται το σύστηµα αδειοδότησης για τις πυρηνικές
εγκαταστάσεις: Νοµοθετικό διάταγµα υπ' αριθ. 854, ΦΕΚ 54/Α της 18.03.1971) «Περί των όρων
ιδρύσεως και λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων».

5
5.1

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Εισαγωγή

To EKEΦE «∆ηµόκριτος» είναι πολυεπιστηµονικό ερευνητικό κέντρο το οποίο τέθηκε σε λειτουργία
το 1959 ως ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία µε την επωνυµία Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών
«∆ηµόκριτος». Σήµερα οι επιστηµονικές δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ διεξάγονται από τα οκτώ
ινστιτούτα του. Το συναφές µε την παρούσα έκθεση ινστιτούτο είναι το Ινστιτούτο Πυρηνικής
Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤ-Α).

5.2

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤ-Α)

Το ΙΠΤ-Α ιδρύθηκε το 1987, µετά τη σταδιακή συγχώνευση των ∆ιευθύνσεων Πυρηνικής
Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας και του Εργαστηρίου Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του
προγενέστερου Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών.
Σήµερα, το ΙΠΤ-Α αποτελείται από επτά εργαστήρια, από τα οποία το εργαστήριο του Ελληνικού
Ερευνητικού Αντιδραστήρα (ΕΕΑ-1 - βλ. κατωτέρω τµήµα 6) και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος (ΕΡΠ – βλ. κατωτέρω τµήµα 8) είναι τα συναφέστερα µε την παρούσα έκθεση.
6

6.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ

Εισαγωγή

Τρεις µονάδες του ΕΚΕΦΕ αποτελούν πηγή απορρίψεων αέριων και υγρών ραδιενεργών καταλοίπων
στο περιβάλλον: ο Ελληνικός Ερευνητικός Αντιδραστήρας (ΕΕΑ-1) και, σε µικρότερο βαθµό, το
Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (ΙΡΡΠ) και το Ινστιτούτο Βιολογίας.
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6.1.1

Ελληνικός Ερευνητικός Αντιδραστήρας

Ο ΕΕΑ-1 είναι ο µοναδικός πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ελλάδα. Πρόκειται για αντιδραστήρα
τύπου ανοικτής δεξαµενής ο οποίος λειτουργεί µε ελαφρό ύδωρ ως µέσο επιβραδυντικό και ψύξης, µε
θερµική ισχύ 5MW. Στον αντιδραστήρα χρησιµοποιούνται ανακλαστήρες βηρυλλίου βρισκόµενοι σε
αµφότερες τις πλευρές της καρδιάς και τύπος στοιχείων καυσίµου για αντιδραστήρα δοκιµής υλικών
(MTR). Ο αντιδραστήρας έχει πλέον µετατραπεί για να χρησιµοποιεί ως καύσιµο ουράνιο χαµηλού
βαθµού εµπλουτισµού (LEU). Ωστόσο, ο αντιδραστήρας λειτουργούσε στο παρελθόν µε µεικτή
καρδιά που περιείχε ως καύσιµο ουράνιο χαµηλού βαθµού εµπλουτισµού (LEU) και ουράνιο υψηλού
βαθµού εµπλουτισµού (HEU), αντιστοίχως 19,75% και 93%, για µεταβατική περίοδο πέντε ετών
(1999-2004). Ο ΕΕΑ-1 χρησιµοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και για τη διατήρηση της
εµπειρογνωµοσύνης στην πυρηνική τεχνολογία. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες
επικεντρώνονται στην περίθλαση νετρονίων, στην ανάλυση µε νετρονική ενεργοποίηση, σε µελέτες
ακτινοβόλησης υλικών και στην αποστείρωση ιστών. Το 2004 ο ΕΕΑ-1 παρήγαγε ενέργεια 1782
MWh, ισοδύναµη σε περίπου 15 µέρες συνεχούς λειτουργίας θερµικής ισχύος 5 MW. Ο
αντιδραστήρας τέθηκε εκτός λειτουργίας το τέλος του Ιουνίου 2004 για λόγους ασφαλείας
σχετιζόµενους µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Έκτοτε ο αντιδραστήρας έχει παραµείνει
εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

6.1.2

Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων

Το ΙΡΡΠ είναι ερευνητικό ίδρυµα του οποίου οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και
αξιολόγηση φαρµακευτικών ενώσεων για τη σπινθηρογραφία, την ακτινοθεραπεία και την
ανοσοδιάγνωση. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι το 2002 έπαυσε η παραγωγή ραδιοϊσοτόπων στο
ΙΡΡΠ.
Τα συστήµατα αερισµού/απαγωγής αερίων (εφοδιασµένα µε απόλυτα φίλτρα) του ΙΡΡΠ συνδέονται
µε την καπνοδόχο του ΕΕΑ-1, µετά τον εξοπλισµό ελέγχου και δειγµατοληψίας που έχει
εγκατασταθεί για την παρακολούθηση του αντιδραστήρα.

6.1.3

Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Καταλοίπων

Το Εργαστήριο διαχείρισης καταλοίπων (Ε∆Κ) είναι το κεντρικό εργαστήριο που ασχολείται µε όλα
τα στερεά και υγρά ραδιενεργά κατάλοιπα που προκύπτουν σε όλη την εγκατάσταση του ΕΚΕΦΕ
«∆».

6.2

Απορρίψεις αερόφερτων καταλοίπων από τον ΕΕΑ-1

Τα όρια των εκλύσεων αεροµεταφερόµενων καταλοίπων βασίζονται στα όρια των δόσεων στον
πληθυσµό (παράγωγα όρια αποδέσµευσης - DRL) και έχουν καθοριστεί ως εξής:
-

ευγενή αέρια (Ar-41)
8,50E+14 Bq/έτος
ιωδιούχα κατάλοιπα
1,06E+13 Bq/έτος
σωµατιδιακά κατάλοιπα 1,26E+10 Bq/έτος

Ο έλεγχος της ροής αερισµού/απαγωγής αερίων από την αίθουσα του αντιδραστήρα στο περιβάλλον
είναι συνεχής, ανεξαρτήτως από τους κύκλους λειτουργίας του αντιδραστήρα (εκλύσεις ραδιενέργειας
σηµειώνονται µόνον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αντιδραστήρα και, κατά συνέπεια, είναι
ασυνεχείς). Τα συστήµατα αερισµού/απαγωγής αερίων του ΕΕΑ-1 είναι εφοδιασµένα µε απόλυτα
φίλτρα τοποθετηµένα ανάντη των διατάξεων ελέγχου. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του
εκλύεται µόνο ευγενές αέριο, κυρίως Ar-41 (> 99 %). Ωστόσο, παρακολουθούνται συνεχώς όχι µόνον
οι απορρίψεις ευγενών αερίων, αλλά και οι τυχόν αποδεσµεύσεις ιωδιούχων καταλοίπων και
ραδιενεργών σωµατιδίων (αερολυµάτων).
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Για τις µετρήσεις εκλύσεων ευγενών αερίων χρησιµοποιείται πλαστικός ανιχνευτής σπινθηρισµού
(BERTHOLD) διαµέτρου 12,7 cm και πάχους 0,3 cm, προσαρµοσµένος στη σήραγγα απαγωγής
αερίων που συνδέει την αίθουσα του αντιδραστήρα µε την καπνοδόχο. Η τιµή του ελαχίστου ορίου
ανίχνευσης (ΕΟΑ) ευγενών αερίων (Ar-41) από τον ανιχνευτή είναι 1 kBq/m³ (ολοκλήρωση 1 λεπτού
της ώρας).
Τα συστήµατα ελέγχου και δειγµατοληψίας αερολυµάτων και ιωδιούχων καταλοίπων τροφοδοτούνται
από τη σήραγγα απαγωγής αερίων µέσω παρακαµπτηρίου αγωγού δειγµατοληψίας, που λειτουργεί µε
µονοβάθµια περιστροφική πτερυγοφόρο αντλία κενού (BIGIESSE τύπος S).
Η σήραγγα απαγωγής αερίων και ο παρακαµπτήριος αγωγός δειγµατοληψίας έχουν εξοπλιστεί,
αντιστοίχως, µε µετατροπέα ταχύτητας του αέρα (Omega Technologies Inc. FMA-903) και ροόµετρο
ακριβείας µε στρόβιλο (Omega Technologies Inc. FTB-900). Αµφότερα τα συστήµατα µέτρησης ροής
είναι αλληλοασφαλισµένα για να λειτουργούν ταυτόχρονα και καθοδηγούν βαλβίδα ρύθµισης της
ροής στον παρακαµπτήριο αγωγό ώστε να εξασφαλίζονται ισοκινητικές συνθήκες δειγµατοληψίας.
Το σύστηµα ελέγχου και δειγµατοληψίας αερολυµάτων συνίσταται από πλαστικό ανιχνευτή
σπινθηρισµού (BERTHOLD) πάχους 0,2 cm και διαµέτρου 5,08 cm και φίλτρο οπτικών ινών
τοποθετηµένο σε απόσταση 0,15 cm από τον ανιχνευτή. Το σύστηµα ελέγχου και δειγµατοληψίας των
ιωδιούχων καταλοίπων συνίσταται από ανιχνευτή σπινθηρισµού NaI(Tl) (BICRON) διαµέτρου 5,08
cm και ύψους 5,08 cm και φίλτρο ενεργού άνθρακα (SAIC CP-200). Τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης
(ολοκλήρωµα 1 λεπτού) των σωµατιδιακών και ιωδιούχων καταλοίπων εκτιµούνται κατά προσέγγιση
σε 14 Bq/m³ και 108 Bq/m³, αντιστοίχως. Το ολοκλήρωµα 1 ώρας των ΕΟΑ είναι 0,03 Bq/m³ και 0,23
Bq/m³, αντιστοίχως.
Τα συστήµατα ελέγχου και δειγµατοληψίας των αερολυµάτων και των ιωδιούχων καταλοίπων, καθώς
και τα ηλεκτρονικά συστήµατα για τον ανιχνευτή ευγενών αερίων είναι τοποθετηµένα σε αεροστεγή
θάλαµο δίπλα στην αίθουσα του αντιδραστήρα. Αυτός ο θάλαµος ελέγχου είναι προσπελάσιµος από
την αίθουσα του αντιδραστήρα, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσπέλασης έκτακτης ανάγκης
από έξω.
Ο θάλαµος ελέγχου περιλαµβάνει επίσης αυτοδύναµο προσωπικό υπολογιστή ο οποίος επεξεργάζεται
τα πρωτογενή δεδοµένα που παρέχουν οι ανιχνευτές. Στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή
απεικονίζονται συνεχώς οι διάφορες τιµές εξόδου των ανιχνευτών, σε κρούσεις ανά λεπτό (cpm). Ο
µέσος όρος cpm ανά δεκάλεπτο αποθηκεύεται σε σκληρό δίσκο. Ανά 24ωρο δηµιουργείται
αυτοµάτως αντίγραφο αρχείο αυτών των µέσων όρων, σε εφεδρικές µονάδες.
Οι τιµές προειδοποίησης και συναγερµού για την αποδέσµευση αερίων έχουν καθοριστεί στο έγγραφο
του κανονισµού ακτινοπροστασίας του ΕΕΑ-1 (ΙΠΤ-Α/2004/1). Σε περίπτωση υπέρβασης των τιµών
αυτών εκπέµπονται οπτικά σήµατα συναγερµού στον θάλάµο ελέγχου της λειτουργίας του
αντιδραστήρα. Σε περίπτωση που η τιµή φθάσει το όριο συναγερµού ο χειριστής πρέπει να κλείσει
χειροκίνητα τον ΕΕΑ-1.
Παραλλήλως έχουν καθοριστεί τα κανονικά επίπεδα ραδιενέργειας (επίπεδα αναφοράς σε cpm) για
τα τρία συστήµατα ελέγχου. Αυτά τα επίπεδα αναφοράς συνιστούν τους ελέγχους λειτουργίας: σε
περίπτωση υπέρβασής τους (ιδίως όσον αφορά ιωδιούχα κατάλοιπα ή/και αερολύµατα, κανονικά δεν
συµβαίνουν αποδεσµεύσεις οι οποίες ενδέχεται να σηµαίνουν δυσλειτουργία του συστήµατος ή του
αντιδραστήρα) τα φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν και να µετρηθούν αµέσως.

Επίπεδο
ραδιενέργειας

Ar-41

ιωδιούχα κατάλοιπα

σωµατιδιακά κατάλοιπα

αναφοράς (cpm)

12 E+04

1 E+03

0,75 E+03

επιφυλακής (cpm)

14 E+04

1 E+04

1,50 E+03
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συναγερµού
(cpm)

16 E+04

1 E+05

2 E+03

συναγερµού (%
του DRL)

20

0,04

0,1

Τα φίλτρα των ιωδιούχων και σωµατιδιακών καταλοίπων αντικαθίστανται τακτικά και µετρώνται
εβδοµαδιαίως (ιωδιούχα κατάλοιπα) ή µηνιαίως (σωµατιδιακά κατάλοιπα). Τα φίλτρα µετρώνται στο
Εργαστήριο
Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος
(ΕΡΠ)
του
ΙΠΤ-Α.
Τα
αποτελέσµατα,
συµπεριλαµβανοµένων των τιµών των εκλύσεων που υπολογίζονται από τους ελέγχους της
καπνοδόχου, διαβιβάζονται στη ρυθµιστική αρχή (ΕΕΑΕ) ανά τετράµηνο (συνοπτική έκθεση) και
ετησίως (πλήρης έκθεση).
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των συστηµατικών µετρήσεων της ραδιενέργειας στο περιβάλλον (όπως
προκύπτουν από τον έλεγχο των απορρίψεων) κοινοποιούνται µηνιαίως από το Εργαστήριο
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος στην ΕΕΑΕ.
6.3

Εκλύσεις υγρών καταλοίπων από το ΕΚΕΦΕ «∆»

Τα όρια των εκλύσεων υγρών καταλοίπων βασίζονται στα όρια δόσεων για τον πληθυσµό (παράγωγα
όρια αποδέσµευσης, DRL).
Ο Εθνικός Κανονισµός Ακτινοπροστασίας ορίζει ότι οι ηµερήσιες οριακές εκλύσεις των επιµέρους
ραδιονουκλιδίων (σε οποιοδήποτε µείγµα ραδιοϊσοτόπων) στο δηµόσιο αποχετευτικό δίκτυο είναι οι
εξής:
Ραδιονουκλίδια

Bq

Ραδιονουκλίδια

Bq

H-3

3x10

9

Co-57

2x10

C-14

3x108

Co-58

F-18

2x109

Na-22

Ραδιονουκλίδια
7

Bq

Ραδιονουκλίδια

Bq

Sr-85

6x10

9

Cs-137

4x106

3x107

Sr-87m

1x109

Ba-131

1x108

Co-60

1x106

Sr-89

5x106

Ba-133m

9x107

2x107

Ni-63

1x108

Sr-90

1x105

Ba-135m

1x108

Na-24

1x108

Cu-64

4x108

Y-90

2x107

La-140

2x107

P-32

1x107

Cu-67

2x108

Tc-99m

3x109

Sm-153

8x107

P-33

1x108

Zn-62

5x107

Mo-99

2x108

Yb-169

2x107

S-35

8x107

Zn-65

1x107

In-111

2x108

Re-183

3x107

Cl-36

9x106

Zn-69m

2x108

Sn-113

2x107

Ir-192

8x106

Cl-38

6x108

Ga-67

3x107

Sb-124

1x108

Au-198

4x107

K-42

2x108

Ga-68

6x108

I-123

1x108

Hg-197

2x108

K-43

2x108

As-73

8x108

I-125

1x106

Hg-203

2x107

Ca-45

3x107

As-74

8x107

I-129

2x105

Tl-201

6x108

Ca-47

3x107

Se-75

6x107

I-130

1x107

Tl-204

7x107

Cr-51

7x108

Br-76

1x108

I-131

1x106

Pb-210

9x103

Mn-52

3x107

Br-77

6x108

I-132

1x108

Pb-212

1x106

Mn-52m

1x109

Br-82

1x108

Cd-109

1x106

Po-210

2x104

Mn-54

3x107

Rb-81m

9x109

Cd-115

3x107

Ra-226

2x104

Mn-56

2x108

Rb-82

1x109

Cs-129

9x108

Th-232

4x101

Fe-52

3x107

Rb-86

2x107

Cs-130

2x109

U-238

2x103
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Fe-55

7x107

Rb-88

7x108

Cs-131

8x108

Am-241

2x102

Fe-59

1x107

Rb-89

1x109

Cs-134

3x106

Cm-244

4x102

Co-56

7x106

Sr-85m

8x109

Cs-134m

4x109

Cf-252

1x103

Περαιτέρω περιορισµοί ισχύουν για τη διάρκεια της εκλύσεως:
-

Η µέγιστη συγκέντρωση των ραδιενεργών ουσιών σε οποιοδήποτε σηµείο του συστήµατος
εκροής πρέπει να µην υπερβαίνει 1 GBq/m³. Πρέπει να επισηµανθεί εν προκειµένω ότι η
αντιπροσωπευτική συγκέντρωση ραδιενέργειας στα υγρά που απορρίπτονται είναι κατώτερη
από 4 kBq/dm³, δηλαδή περίπου 250 φορές χαµηλότερη από την επιτρεπόµενη µέγιστη
συγκέντρωση.

-

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αποδεσµευόµενη ραδιενέργεια επιτρέπεται να είναι υψηλότερη,
ποτέ όµως να µην υπερβαίνει 110 MBq.

-

Στην περίπτωση που αποδεσµεύεται µείγµα ραδιοϊσοτόπων, τα ηµερήσια όρια δίδονται από τον
τύπο που αναφέρεται στον εθνικό κανονισµό ακτινοπροστασίας:

A1
A
+ 2 +L <1
A'1 A' 2
όπου: Α1, Α2, ... , είναι η ραδιενέργεια κάθε ραδιονουκλιδίου στον όγκο των αποδεσµευόµενων
σε µία ηµέρα υγρών ραδιενεργών καταλοίπων, και Α'1, Α'2, ... , οι µέγιστες σε µια ηµέρα
αποδεσµευόµενες ποσότητες των αντίστοιχων ραδιονουκλιδίων που εµφαίνονται στον ανωτέρω
πίνακα.
Ο επιχειρησιακός έλεγχος των υγρών εκλύσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα του Εργαστηρίου
∆ιαχείρισης Καταλοίπων (Ε∆Κ) του ΙΠΤ-Α, εξαιρουµένων των καθαυτών εκλύσεων (βλ. κατωτέρω).
∆υνητικώς ραδιενεργές υγρές εκροές (κατάλοιπα χαµηλής ραδιενέργειας, κατά κανόνα < 4 kBq/dm³)
που παράγονται στην εγκατάσταση συλλέγονται σε δεξαµενές διάσπασης (7 δεξαµενές χωρητικότητας
10 m³ έκαστη + 1 εφεδρική δεξαµενή χωρητικότητας 6 m³).
Η µέση ποσότητα αυτών των υγρών καταλοίπων που παράγονται (ανά έτος) στην εγκατάσταση είναι:
-

ΕΕΑ-1

15 έως 20 m³

-

ΙΡΡΠ
Ινστ. Βιολογίας

< 1 m³
~ 0.2 m³

Co-60 και Cs-137 (κυρίως), Cs-134, Ag-110m,
Eu-152, Mn-54, Zn-65
I-129, I-131, Tc-99m, Re-186
H-3, P-32, S-35

Όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση της δεξαµενής διάσπασης λαµβάνονται δείγµατα για να διαπιστωθεί η
αρχική ραδιενέργεια. Εν συνεχεία, το περιεχόµενο της δεξαµενής αφήνεται ανέπαφο, ώστε να
διασπασθεί η ραδιενέργεια.
Σε καθορισµένα (µε βάση υπολογισµούς της διάσπασης) χρονικά διαστήµατα λαµβάνονται δείγµατα
από όλες τις δεξαµενές για να αναλυθούν ώστε να διαπιστωθεί η εναποµένουσα ραδιενέργεια. Προς
το σκοπό αυτό, µετά από οµογενοποίηση των δεξαµενών επί 30 λεπτά της ώρας (µε ανάδευση)
λαµβάνονται δείγµατα µε τη χρήση µηχανικών αντλιών. Μετρείται η ολική β - ραδιενέργεια των
δειγµάτων τα οποία υποβάλλονται σε γ - φασµατοµετρία.
Το Ε∆Κ οφείλει επισήµως (γραπτώς) να κοινοποιήσει στην ΕΕΑΕ το αποτέλεσµα των αναλυτικών
µετρήσεων που προέκυψε (ολική β - ραδιενέργεια) και να ζητήσει την άδεια εκλύσεως του
περιεχοµένου της (των) δεξαµενής(ών) του οποίου η ραδιενέργεια δεν υπερβαίνει το θεσπισµένο όριο
των 1GBq/m³. Η ΕΕΑΕ (η ρυθµιστική αρχή) είναι η αρµόδια για την έγκριση της απόρριψης και, κατά
συνέπεια, φέρει την τελική ευθύνη.
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Εν συνεχεία εκκενώνεται η δεξαµενή µε τη χαµηλότερη συγκέντρωση ραδιενέργειας, εκκένωση που
διαρκεί αρκετές ηµέρες, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ηµερήσιου ορίου
εκλύσεως στο δηµόσιο αποχετευτικό δίκτυο, που είναι ένα 1 MBq (ισοδύναµο Co-60).
Προτού η απορριπτόµενη ποσότητα φθάσει στο δηµόσιο αποχετευτικό δίκτυο, η απορριπτόµενη
εκροή διοχετεύεται µέσω δύο εναλλάξ χρησιµοποιούµενων υπογείων σηράγγων από σκυρόδεµα,
χωρητικότητας 50 m³ εκάστη. Κάθε σήραγγα είναι εφοδιασµένη µε υπερχειλιστή για τη συγκράτηση
της ιλύος. Μηνιαίως λαµβάνονται σηµειακά δείγµατα στην επιφάνεια (ένα από κάθε σήραγγα). Αυτά
τα δείγµατα επιβεβαίωσης αναλύονται για να διαπιστωθεί η ολική β - ραδιενέργεια.
Τέλος, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί πρόσθετη δεξαµενή συγκράτησης χωρητικότητας 200 m³ για
την εκτροπή και την αποτροπή της εκλύσεως των υγρών καταλοίπων στο δηµόσιο αποχετευτικό
δίκτυο.

7

7.1

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΕΚΛΥΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε:
-

Το χώρο του ΕΕΑ-1 όπου ευρίσκονται οι διατάξεις ελέγχου/δειγµατοληψίας των εκλύσεων
αεροµεταφερόµενων καταλοίπων.
Τον θάλαµο ελέγχου του ΕΕΑ-1.
Το σιλό όπου ευρίσκονται οι κεντρικές δεξαµενές αποθήκευσης (διάσπασης) των εκλύσεων
υγρών εκροών.
Το Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Υγρών Καταλοίπων.

Ταυτοχρόνως, η οµάδα επαλήθευσε κατά πόσον εφαρµόστηκαν οι συστάσεις που είχαν διατυπωθεί
στα κύρια πορίσµατα µετά την επαλήθευση που πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2000.

7.2

Πορίσµατα από την επαλήθευση

7.2.1 Η οµάδα επαλήθευσης επιβεβαίωσε την ύπαρξη και τη λειτουργικότητα όλων των διατάξεων
ελέγχου και δειγµατοληψίας που περιγράφονται στα ανωτέρω σηµεία 6.2 και 6.3.
7.2.2 Τον Μάιο του 2000 η οµάδα επαλήθευσης επεσήµανε τις αδυναµίες λειτουργίας του
συστήµατος ελέγχου των εκροών σωµατιδιακών καταλοίπων του Ερευνητικού Αντιδραστήρα
του «∆ηµόκριτου» οι οποίες οφείλονταν σε περιοδικές βλάβες της επιγραµµικής (on-line)
συσκευής µέτρησης σχετιζόµενες µε τη θερµοκρασία.
Το πόρισµα αυτό κατέληξε στην εξής σύσταση: «Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά στην ΕΕΑΕ
να διερευνήσει τις λειτουργικές αδυναµίες του συστήµατος ελέγχου σωµατιδιακών καταλοίπων
του ερευνητικού αντιδραστήρα του ∆ηµόκριτου και να εξετάσει διορθωτικά µέτρα».
Τα πορίσµατα της επαλήθευσης του 2005 ήταν τα εξής:
(1)

(2)
(3)

Όλα τα συστήµατα ελέγχου και δειγµατοληψίας σωµατιδιακών και ιωδιούχων καταλοίπων
µεταφέρθηκαν σε αεροστεγή θάλαµο δίπλα στην αίθουσα του αντιδραστήρα και ακριβώς
υπεράνω της σήραγγας απαγωγής αερίων που οδηγεί στην καπνοδόχο. Η θερµοκρασία στο
χώρο αυτό (όπου στεγάζονται επίσης οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου ευγενών αερίων) είναι
ρυθµιζόµενη.
Η συσκευή ελέγχου των ευγενών αερίων µεταφέρθηκε από την αρχική της θέση εντός (στο
µέσον) της καπνοδόχου στη σήραγγα απαγωγής αερίων.
Τέθηκαν σε λειτουργία νέες γραµµές δειγµατοληψίας. Τα ακροφύσια δειγµατοληψίας
ευρίσκονται πλέον εκτός της σήραγγας απαγωγής αερίων. Η απόσταση µεταξύ των ακροφυσίων
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(4)
(5)
(6)

των γραµµών δειγµατοληψίας και των ανιχνευτών (σωµατιδιακών και ιωδιούχων καταλοίπων)
είναι η µικρότερη δυνατή. Εξασφαλίστηκε ισοκινητική δειγµατοληψία.
Έχει εξασφαλιστεί συνεχής έλεγχος και δειγµατοληψία. Υπάρχει εφεδρική παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας για τα συστήµατα ελέγχου και δειγµατοληψίας, καθώς και για τον ανεµιστήρα
απαγωγής αερίων που τροφοδοτεί την καπνοδόχο.
Στον θάλαµο ελέγχου λειτουργίας του αντιδραστήρα έχουν τοποθετηθεί φωτεινοί ενδείκτες
κανονικών συνθηκών λειτουργίας καθώς και υπερβάσεων των επιπέδων επιφυλακής και
συναγερµού.
Στο τέλος του έτους 2003 διεξήχθησαν δοκιµές λειτουργίας (και βαθµονόµηση) σε όλα τα
συστήµατα. Τα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν στην έκθεση για εσωτερική χρήση P-INTRP/2004/7 «∆οκιµές ελέγχου λειτουργίας σήραγγας ΕΕΑ-1». Η οµάδα επαλήθευσης έλαβε
αντίγραφο της έκθεσης αυτής.
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση που
διατυπώθηκε τον Μάιο του 2000.

7.2.3 Τον Μάιο του 2000 η οµάδα επαλήθευσης επεσήµανε ότι η κατάσταση του υλισµικού στο
οποίο βασίζονταν τα συστήµατα ελέγχου της καπνοδόχου τα καθιστούσε ευάλωτα σε πιθανή
βλάβη και ότι, σε περίπτωση που συµβεί βλάβη, θα ήταν δύσκολο να εξευρεθούν
ανταλλακτικά.
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση: «Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά στην
ΕΕΑΕ να εξετάσει το ενδεχόµενο αναβάθµισης του υλισµικού στο οποίο βασίζονται τα συστήµατα
ελέγχου και παρακολούθησης του ερευνητικού κέντρου ∆ηµόκριτος».
Τα πορίσµατα της επαλήθευσης του 2005 ήταν τα εξής:
(1)

(2)

(3)

Όλο το υλισµικό και λογισµικό (µονάδα επεξεργασίας δεδοµένων) έχει εγκατασταθεί και
ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα. Ο προσωπικός υπολογιστής επεξεργασίας δεδοµένων
βρίσκεται πλέον στον ίδιο χώρο µε τις συσκευές ελέγχου και δειγµατοληψίας των
σωµατιδιακών και ιωδιούχων καταλοίπων.
Το νέο λογισµικό εξασφαλίζει επιγραµµική (on-line) απεικόνιση (στην οθόνη του προσωπικού
υπολογιστή) όλων των εξερχοµένων δεδοµένων από τον ανιχνευτή. Τα µη επεξεργασµένα
δεδοµένα (cpm) ολοκληρώνονται εντός ενός λεπτού της ώρας και η µέση τιµή των δέκα
κύκλων αποθηκεύεται σε σκληρό δίσκο. ∆ηµιουργείται και αποθηκεύεται αυτοµάτως στη
µνήµη αρχείο µε τους καταγραφέντες µέσους όρους κάθε ηµέρας.
Είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά ανταλλακτικά για τα συστήµατα ελέγχου σε περίπτωση
δυσλειτουργίας.
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση που
διατυπώθηκε τον Μάιο του 2000.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι:

(4)

(5)

Εκτός από τη συνεχή παροχή ισχύος, τα συστήµατα δεν καλύπτονται από συναγερµό
λειτουργίας συνδεδεµένο µε την αίθουσα επιχειρησιακού ελέγχου. Ο έλεγχος λειτουργίας
εξασφαλίζεται ωστόσο µε διαδικασία η οποία υποχρεώνει τον χειριστή να επισκέπτεται την
αίθουσα συστηµάτων ανά τρεις ώρες. Για το σκοπό αυτό υπάρχει βιβλίο όπου καταγράφονται
συστηµατικά οι ενδείξεις που εµφαίνονται στην οθόνη του προσωπικού υπολογιστή (cpm για το
ευγενές αέριο, τα ιωδιούχα και σωµατιδιακά κατάλοιπα).
Ο φορέας εκµετάλλευσης προτίθεται να εντάξει τον προσωπικό υπολογιστή µε τη µονάδα
επεξεργασίας δεδοµένων στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών (LAN) του ΕΕΑ-1. Με τον τρόπο
αυτό, ο χειριστής στην αίθουσα ελέγχου του αντιδραστήρα θα διαθέτει επιγραµµικές
πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε την απορριπτόµενη ραδιενέργεια.
Όσον αφορά τα ανωτέρω σηµεία (4) και (5):
Η οµάδα επαλήθευσης επικροτεί το σχέδιο για ένταξη του προσωπικού υπολογιστή
επεξεργασίας δεδοµένων στο τοπικό δίκτυο υπολογιστών για τον αντιδραστήρα. Με
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τον τρόπο αυτό θα αναβαθµιστεί η ικανότητα του χειριστή να ελέγχει την κατάσταση
λειτουργίας των συσκευών ελέγχου.
7.2.4 Τον Μάιο του 2000 η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι ήταν ικανοποιητικές οι διαδικασίες
δειγµατοληψίας στις δεξαµενές διάσπασης που αποσκοπούν στον έλεγχο των αποδεσµεύσεων
ραδιενεργών υγρών καταλοίπων. Η οµάδα παρατήρησε όµως ότι παρουσίαζε αδυναµίες η
δειγµατοληψία από τις δεξαµενές καθυστέρησης, ως πρόσθετο µέτρο ελέγχου. Λόγω της
συνεχούς εκλύσεως από τις δεξαµενές καθυστέρησης, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
λαµβανόµενων δειγµάτων είναι διαθέσιµα όταν πλέον τα υγρά κατάλοιπα έχουν εγκαταλείψει
την εγκατάσταση και δεν υπόκεινται σε επιχειρησιακό έλεγχο. Εκτός αυτού, λόγω του
ασυνεχούς τρόπου δειγµατοληψίας, είναι πιθανό να µην γίνει αντιληπτή πρόσκαιρη ρύπανση.
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση:
«Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά
στην ΕΕΑΕ να εξετάσει τη δυνατότητα εγκατάστασης µίας συσκευής συνεχούς παρακολούθησης
στις δεξαµενές καθυστέρησης των υγρών καταλοίπων, η οποία θα προειδοποιεί τον φορέα
εκµετάλλευσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συγκέντρωσης της ραδιενέργειας»
Τα πορίσµατα της επαλήθευσης του 2005 ήταν τα εξής:
(1)

(2)

Ενώ στο παρελθόν πλήρως υπεύθυνος για την έκλυση των υγρών εκροών στο περιβάλλον (το
δηµόσιο αποχετευτικό δίκτυο) ήταν ο φορέας εκµετάλλευσης, η ευθύνη αυτή έχει πλέον εν
µέρει µετακυλισθεί στη ρυθµιστική αρχή, εφόσον είναι πλέον αρµόδια για να εγκρίνει επισήµως
τις αιτήσεις απόρριψης που υποβάλλει ο φορέας εκµετάλλευσης.
Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σηµείο (1), η οµάδα επαλήθευσης κρίνει ότι οι διαδικασίες
σηµειακής δειγµατοληψίας στις δεξαµενές καθυστέρησης συνιστούν επιβεβαιωτική
δειγµατοληψία εκτός του πεδίου ελέγχου των απορρίψεων.
Η οµάδα επαλήθευσης θεωρεί ότι η τροποποιηµένη διαδικασία εκλύσεων των υγρών
εκροών από την εγκατάσταση στο δηµόσιο αποχετευτικό δίκτυο συνιστά
ικανοποιητική αντίδραση στη σύσταση που διατυπώθηκε τον Μάιο του 2000.

7.2.5 Τον Μάιο του 2000 η οµάδα επαλήθευσης θεώρησε ότι µολονότι είναι ελάχιστες οι εκλύσεις
ραδιενεργών αερίων και υγρών καταλοίπων από την εγκατάσταση του «∆ηµόκριτου», πρέπει
να διατηρηθεί ολοκληρωµένο πρόγραµµα µετρήσεων ελέγχου µε συστηµατική καταγραφή και
αναφορά των αποτελεσµάτων.
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση: «Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά στην
ΕΕΑΕ να εξετάσει την εφαρµογή προγράµµατος µετρήσεων ελέγχου για τις εκλύσεις αερίων και
υγρών καταλοίπων του ερευνητικού αντιδραστήρα του ∆ηµόκριτου».
Τα πορίσµατα της επαλήθευσης του 2005 όσον αφορά τις εκλύσεις αεροµεταφερόµενων
καταλοίπων ήταν τα εξής:
(1)
(2)

(3)
(4)

Ο φορέας εκµετάλλευσης είναι υποχρεωµένος εκ του νόµου να εκτιµά και να αναφέρει στην
ΕΕΑΕ τις αποδεσµευόµενες ποσότητες ραδιενέργειας (αρχικό αίτιο).
Εξ ονόµατος του φορέα εκµετάλλευσης, το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ),
εφαρµόζει πρόγραµµα ελέγχου του περιβάλλοντος της εγκατάστασης που συνίσταται σε εντός
της εγκατάστασης δειγµατοληψία των αεροµεταφερόµενων σωµατιδιακών καταλοίπων και της
εναπόθεσης, καθώς και σε εκτίµηση του ρυθµού δόσης και in-situ γ - φασµατοσκοπία. Το
πρόγραµµα αυτό ανταποκρίνεται στον κανονισµό ακτινοπροστασίας του ΕΕΑ-1.
Η ΕΕΑΕ δεν λαµβάνει δείγµατα (ή δεν διενεργεί από κοινού δειγµατοληψίες µε τον φορέα
εκµετάλλευσης) για εκτίµηση της εγκυρότητας των δεδοµένων των εκλύσεων τα οποία
διαβιβάζει ο φορέας εκµετάλλευσης.
Η ΕΕΑΕ εφαρµόζει (από τις αρχές του 2005) πρόγραµµα διασταυρωτικού περιβαλλοντικού
ελέγχου µε σκοπό να εκτιµήσει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον των αεροµεταφερόµενων
εκλύσεων από τον ΕΕΑ-1.
Το πρόγραµµα αυτό συνίσταται στα εξής:
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Συνεχής εκτίµηση του ρυθµού δόσης γ - ακτινοβολίας από ανιχνευτή τοποθετηµένο στην
εγκατάσταση του ΕΚΕΦΕ «∆» (ο ανιχνευτής αυτός είναι επίσης ενταγµένος στο εθνικό
τηλεµετρικό δίκτυο).
∆ειγµατοληψία αερολυµάτων (εβδοµαδιαία µε αντλία µικρού όγκου, µηνιαία µε αντλία
µεγάλου όγκου) και εν συνεχεία ανάλυση του φίλτρου µε γ - φασµατοµέτρηση, για τον
προσδιορισµό της συγκέντρωσης (Bq/m³) των ισοτόπων Cs-134, Cs-137, I-129, I-131 και
Be-7. Οι συσκευές δειγµατοληψίας βρίσκονται σε απόσταση περίπου 250 m από την
καπνοδόχο του ΕΕΑ-1. Μετά από 4 έως 5 ηµέρες µετρείται η ολική β - ραδιενέργεια.
∆ειγµατοληψία εδάφους σε 18 θέσεις περί τον ΕΕΑ-1 αλλά εντός των ορίων της του
ΕΚΕΦΕ «∆», και εν συνεχεία ανάλυση των δειγµάτων µε γ - φασµατοσκοπία για τον
προσδιορισµό της συγκέντρωσης (Bq/kg) των ισοτόπων Cs-134, Cs-137, I-129, I-131,
Co-60 και Am-241.

Τα πορίσµατα της επαλήθευσης του 2005 όσον αφορά τις απορρίψεις υγρών καταλοίπων:
(5)

Τα δείγµατα από τις δεξαµενές διάσπασης που λαµβάνονται από το Eργαστήριο ∆ιαχείρισης
Kαταλοίπων, αφού προετοιµαστούν (εξάτµιση) 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 καθεαυτή 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.
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι εφαρµόστηκε εν µέρει η σύσταση που
διατυπώθηκε τον Μάιο του 2000. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση.
Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα σηµεία (3) και (5):
(a) Για να εξασφαλιστεί πλήρης ρυθµιστικός έλεγχος, προτείνεται, οποτεδήποτε η
ΕΕΑΕ αποφασίσει να διενεργήσει µέτρηση διασταύρωσης σε δείγµα δεξαµενής
διάσπασης, η µέτρηση αυτή να συνοδεύεται από επικύρωση µε την παρουσία της
ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία δειγµατοληψίας και την προετοιµασία του δείγµατος όπως
εκτελείται από τον φορέα εκµετάλλευσης.
(β) Προτείνεται η πρακτική που περιγράφεται υπό το (α) για τη διασταύρωση των
ελέγχων των δειγµάτων υγρών εκροών να εφαρµόζεται επίσης για δείγµατα
αεροµεταφερόµενων εκλύσεων, ούτως ώστε να συµπληρωθεί το σηµερινό
πρόγραµµα ρυθµιστικού ελέγχου το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο από ασυνεχείς
δραστηριότητες περιβαλλοντικού ελέγχου της συγκεκριµένης εγκατάστασης.

7.2.6 Τον Μάιο του 2000 η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε όσον αφορά την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των ραδιενεργών εκροών, την απουσία σαφούς καταστατικού διαχωρισµού µεταξύ της
ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ, ο οποίος είναι ο φορέας εκµετάλλευσης του ερευνητικού αντιδραστήρα
του «∆ηµόκριτου».
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση: «Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά στην
ΕΕΑΕ να αποσαφηνίσει τον ρόλο, τις αρµοδιότητες και το ανεξάρτητο καθεστώς της ρυθµιστικής
αρχής όσον αφορά τον φορέα εκµετάλλευσης του ερευνητικού αντιδραστήρα του ∆ηµόκριτου,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την έγκριση και την προέγκριση των εκλύσεων, την αιτιολόγηση και την
επιθεώρηση».
Τα πορίσµατα της επαλήθευσης του 2005 ήταν τα εξής:
(1)
(2)

Ο κανονισµός ακτινοπροστασίας του ΕΕΑ-1 (πρώτη αναθεώρηση) που άρχισε να ισχύει στις 25
Αυγούστου 2005 πραγµατεύεται τα θέµατα που αφορούσε η ανωτέρω σύσταση.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο κανονισµός ακτινοπροστασίας (ΚΑ) του ΕΕΑ-1 αποτελεί
εσωτερικό έγγραφο του ΙΠΤ-Α, το οποίο εγκρίθηκε από τον ∆ιευθυντή του ΙΠΤ-Α. Ο ΚΑ είναι
κατά συνέπεια έγγραφο εκτελεστικού χαρακτήρα που αφορά τους εσωτερικούς κανόνες οι
οποίοι πρέπει να πληρούνται ώστε να τηρείται η εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία
Σελίδα 18 / 51

Άρθρο 35 - Τεχνική έκθεση – GR-05/5

κατά ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η εθνική νοµοθετική πράξη για την εκτέλεση του 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
κανόνές ασφαλείας) και η οδηγία 97/43/ Ευρατόµ του Συµβουλίου (ιατρική έκθεση).
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι υλοποιήθηκε ικανοποιητικά η σύσταση που
διατυπώθηκε τον Μάιο του 2000.
7.2.7 Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε τις δεξαµενές εξασθένισης, όπου διαπίστωσε ότι:
(1)
(2)
(3)
(4)

Ήταν ικανοποιητική η συντήρηση του σιλό που περιέχει τις δεξαµενές.
Σε κάθε δεξαµενή προσαρτώνται µητρώα λειτουργίας.
Υπάρχει φρεάτιο για την ανάκτηση τυχόν διαρροών. Έχουν ληφθεί µέτρα για να καθίσταται
δυνατή ή άντληση του περιεχοµένου του φρεατίου σε οποιαδήποτε δεξαµενή, ανάλογα µε τις
ανάγκες.
Για τους σκοπούς ελέγχου της αποδέσµευσης ραδιενέργειας είναι ικανοποιητικές οι διαδικασίες
δειγµατοληψίας στις δεξαµενές εξασθένισης.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης δεν προέκυψαν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.

7.2.8 Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε το Ε∆Κ, όπου διαπίστωσε την επάρκεια των συστηµάτων
αναλυτικών µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων πτυχών διασφάλισης και ελέγχου της
ποιότητας (οδηγίες εργασίας, µέθοδοι, βαθµονόµηση, συντήρηση, λογιστικές καταγραφές των
αποτελεσµάτων, υποβολή εκθέσεων, κλπ.).
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι:
(1)

(2)
(3)

(4)

Το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισµένο για την αξιολόγηση των δειγµάτων υγρών εκροών.
Υπάρχουν απαριθµητής ολικής β - ραδιενέργειας και δύο φασµατόµετρα γ - ακτινοβολίας
(NaI και HPGe).
Για τη βαθµονόµηση των απαριθµητών χρησιµοποιούνται πρότυπες πηγές, µε τη
γεωµετρία των δειγµάτων, από το National Institute of Standards and Technology.
Το ελάχιστο όριο ανίχνευσης (ΕΟΑ) για τον προσδιορισµό της ολικής β - ραδιενέργειας
(µέτρηση 2 λεπτά) είναι 1 Bq/dm³ υγρή εκροή.
Τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης NaI των ισοτόπων Cs-137 και Co-60 (µέτρηση 30 λεπτά)
είναι 40 Bq/dm³ και 20 Bq/dm³, αντιστοίχως.
Τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης HPGe ισοτόπου Cs-137 είναι 3 Bq/dm³ (µέτρηση 15
λεπτά).
Το εργαστήριο δεν είναι διαπιστευµένο. Η ΕΕΑΕ δεν απαιτεί διαπίστευση.
∆εν εφαρµόζεται σύστηµα διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας. Λαµβάνοντας υπόψη το
µικρό πλήθος δειγµάτων εκροών που αναλύονται κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους
και συνεκτιµώντας ότι το εργαστήριο έχει ελάχιστο προσωπικό, η οµάδα επαλήθευσης θεωρεί
ότι δεν είναι απολύτως αναγκαία η ανάπτυξη εκτενούς συστήµατος ελέγχου της ποιότητας.
Επιθεωρήθηκε η παραλαβή των δειγµάτων, η προετοιµασία και η ανάλυση των
καταχωριζόµενων αποτελεσµάτων και διαπιστώθηκε η σχολαστική τήρησή τους.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης δεν προέκυψαν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.

7.2.9 Γενική παρατήρηση 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(3), 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.
3

Επίσηµη Εφηµερίδα L 002, 06/01/2004, σ. 0036 – 0046.
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Προτείνεται να εξετάσει η αρµόδια ρυθµιστική αρχή 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 ευθυγράµµιση των
απαιτήσεων αυτών µε τη Σύσταση 2004/2/Ευρατόµ της Επιτροπής και το πρότυπο ISO 11929-7.

8
8.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εισαγωγή

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και
Ακτινοπροστασίας εφαρµόζει το Πρόγραµµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της
εγκατάστασης του ΕΕΑ-1.
Η ΕΕΑΕ, συγκεκριµένα το Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), είναι
επιφορτισµένη µε την εκτέλεση του εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
(ΠΕΡΠ), ακριβέστερα του Τηλεµετρικού ∆ικτύου Ελέγχου Ραδιενέργειας (Τ∆ΕΡ). Επί του παρόντος,
το Τ∆ΕΡ βρίσκεται στην τελική φάση έναρξης λειτουργίας και δοκιµών. Σηµαντικό µέρος του
εθνικού ΠΕΡΠ έχει ανατεθεί ως υπεργολαβία στο ΕΡΠ.
Τα µέρη του ΠΕΡΠ που η ΕΕΑΕ αναθέτει εξωτερικά σε τρίτους είναι δεόντως επισηµοποιηµένα.
Τέτοιου είδους επίσηµες συµφωνίες υπάρχουν, µεταξύ άλλων, µε το ΕΡΠ, την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία, µε εργαστήρια από διάφορα ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικά
κέντρα και µε τα τελωνεία.
Καλύπτονται οι περιπτώσεις ακτινολογικής και πυρηνικής έκτακτης ανάγκης και προβλέπονται
επισήµως στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας «Ξενοκράτης».

8.2

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ), του ΙΠΤ-Α

Το προσωπικό του ΕΡΠ αποτελείται από 4 επιστήµονες και 5 τεχνικούς. Το ΕΡΠ εξετάζει επισήµως
2000 µε 3000 δείγµατα. Το ΕΡΠ αποτελείται από τρεις βασικές µονάδες: µονάδα καταχώρισης
δειγµάτων· µονάδα προετοιµασίας των δειγµάτων, µε δύο χωριστά τµήµατα για τη φυσική και την
χηµική επεξεργασία των δειγµάτων, και µονάδα µετρήσεων ραδιενέργειας, µε χωριστά τµήµατα γ φασµατοµετρίας, ολικής β - ραδιενέργειας και άλλων τύπων µετρήσεων.
Το δίκτυο του ΕΡΠ αποτελείται από 40 σηµεία δειγµατοληψίας/µετρήσεων, ήτοι: 12 για τη
δειγµατοληψία ατµοσφαιρικού αέρα, 6 για τις ραδιενεργές αποθέσεις, 12 για τις µετρήσεις έντασης γ ακτινοβολίας, 8 σταθµούς δειγµατοληψίας από επιφανειακά ύδατα ή το δίκτυο ύδρευσης και 2
σταθµούς δειγµατοληψίας γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου. Πλήρης περιγραφή του προγράµµατος
ελέγχου, δειγµατοληψίας στο περιβάλλον και των σχετικών τεχνικών λεπτοµερειών που εφαρµόζει το
ΕΡΠ δίδονται στα προσαρτήµατα 3 και 4. Στο προσάρτηµα 5 συνοψίζονται οι τροποποιήσεις του
προγράµµατος ελέγχου του περιβάλλοντος οι οποίες επήλθαν µετά την επαλήθευση που
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 35 τον Μάιο του 2000 και αναφέρθηκαν στην οµάδα
επαλήθευσης.
Το ΕΡΠ δεν έχει πιστοποίηση ISO. Ωστόσο, οι µέθοδοι έχουν εγκριθεί από το εξωτερικό, από διεθνείς
οµάδες εµπειρογνωµόνων (π.χ. ολοκληρωµένη αξιολόγηση ασφάλειας των ερευνητικών
αντιδραστήρων, ∆ΟΑΕ, έργο τεχνικής συνεργασίας RER/9/058).
Το ΕΡΠ συµβάλλει συχνά σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα και συµµετέχει σε τακτική βάση σε
ασκήσεις διασυγκρίσεων που διοργανώνονται από διάφορους διεθνείς οργανισµούς.
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8.3

Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), της ΕΕΑΕ

Η ΕΕΑΕ διαθέτει δικό της εργαστήριο στο Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος. Μία από
τις κύριες αρµοδιότητες του ΤΕΡΠ είναι να τηρεί το εθνικό µητρώο και να εκτελεί µετρήσεις των
επιπέδων ακτινοβολίας και ραδιενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κατά συνέπεια, είναι
αρµόδια να ενηµερώνει τις εθνικές αρχές για οποιεσδήποτε αυξήσεις των επιπέδων ραδιενέργειας. Το
ΤΕΡΠ συµµετέχει στο εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης «Ξενοκράτης».
Το ΤΕΡΠ υποδιαιρείται σε τέσσερις µονάδες: το εργαστήριο προετοιµασίας δειγµάτων, το
ραδιοχηµικό εργαστήριο, το εργαστήριο µετρήσεων και το τµήµα τηλεµετρικού δικτύου. Στο ΤΕΡΠ
απασχολούνται επί του παρόντος 8 επιστήµονες και 3 τεχνικοί.
Οι συστηµατικές µετρήσεις στο περιβάλλον και ο εργαστηριακός εξοπλισµός του ΤΕΡΠ
περιγράφονται, αντιστοίχως, στα προσαρτήµατα 6 και 7.
Το ΤΕΡΠ διενεργεί συστηµατικούς ελέγχους µε τα εξής είδη δειγµατοληψιών στο περιβάλλον:
ατµοσφαιρικό αέρα, επιφανειακά ύδατα και νερό δικτύου ύδρευσης, έδαφος, αερολύµατα, γάλα,
µεικτό διαιτολόγιο και λαχανικά.
Το ΤΕΡΠ διενεργεί επίσης µετρήσεις της ραδιενέργειας σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως λόγου χάρη
δοµικά υλικά, είδη διατροφής, κλπ.
Ένα επιπλέον καθήκον του ΤΕΡΠ είναι η αρµοδιότητά του για το ελληνικό τηλεµετρικό δίκτυο
ελέγχου της ραδιενέργειας ((Τ∆ΕΡ) µε την εφαρµογή συνεχών και αυτόµατων επιγραµµικών (on-line)
ανιχνεύσεων της ολικής γ - ακτινοβολίας σε εξωτερικούς χώρους, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

8.4

Τηλεµετρικό δίκτυο ελέγχου της ραδιενέργειας (Τ∆ΕΡ), της ΕΕΑΕ
8.4.1

Τρέχουσα κατάσταση

Το Τ∆ΕΡ αποτελείται από τρία επιµέρους δίκτυα: δίκτυο 24 ανιχνευτών µεγάλου εύρους για τις
µετρήσεις ρυθµού δόσης γ - ακτινοβολίας, δίκτυο συστηµάτων γ – φασµατοσκοπίας σε ύδατα
τεσσάρων ποταµών και δίκτυο τριών συστηµάτων µέτρησης αερολυµάτων. Η ευαισθησία κάθε
ανιχνευτή ρυθµού δόσης γ - ακτινοβολίας είναι < 10 nSv/h για µέτρηση 10 λεπτών. Σε κάθε σταθµό
είναι δυνατόν να προστεθούν άλλες συσκευές µέτρησης, όπως βροχόµετρα. Επιγραµµικά
συνδεδεµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που βρίσκονται στην ΕΕΑΕ καθιστούν δυνατόν να
αξιολογηθεί οποιοδήποτε σήµα προτού ειδοποιηθούν τελικώς οι υπηρεσίες σχεδιασµού έκτακτης
ανάγκης. Ο ρυθµός δόσης γ - ακτινοβολίας υπολογίζεται για δεκάλεπτα διαστήµατα και τα δεδοµένα
αποθηκεύονται ανά ώρα κατά τις κανονικές περιόδους και ανά δεκάλεπτο κατά τις περιόδους
έκτακτης ανάγκης. Το σύστηµα γ – φασµατοσκοπίας για τα ποτάµια ύδατα παρέχει φάσµατα που
καλύπτουν 30 λεπτά.. Τα συστήµατα µέτρησης των αερολυµάτων παρέχουν φάσµατα ακτινοβολίας α,
β και γ, τα οποία καλύπτουν ηµίωρα διαστήµατα µε φίλτρα επιγραµµικά και διαβιβάζονται
ταυτόχρονα µε µετεωρολογικά δεδοµένα. Το Τ∆ΕΡ παρέχει συνεχή και αυτόµατη επιγραµµική
ανίχνευση σε όλη την Ελλάδα της ολικής γ - ακτινοβολίας σε εξωτερικούς χώρους, ποτάµια ύδατα και
αερολύµατα.

8.4.2

Γενικά χαρακτηριστικά

Κάθε σύστηµα ελέγχου λειτουργεί συνεχώς, διαθέτει εφεδρικές παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος και
είναι συνδεδεµένο µε τοπικό µικροεπεξεργαστή RSS-131. Ο εν λόγω µικροεπεξεργαστής είναι
συνδεδεµένος µε καταγραφείς δεδοµένων και µε διαµορφωτή-αποδιαµορφωτή. Οι καταγραφείς
δεδοµένων διασφαλίζουν την ικανότητα αποθήκευσης των δεδοµένων καθώς και την εξ αποστάσεως
προειδοποίηση συναγερµού, λειτουργία που ελέγχεται µε προκαθορισµένα επίπεδα συναγερµού. Είναι
δυνατόν να τροποποιηθούν εξ αποστάσεως τα επίπεδα συναγερµού. Ο διαµορφωτής-αποδιαµορφωτής
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εξασφαλίζει την επικοινωνία µε τα κεντρικά γραφεία της ΕΕΑΕ, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα
ερωτηµατοθέτησης από το θάλαµο ελέγχου στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΑΕ.
Οι ανιχνευτές ρυθµού δόσης είναι θάλαµοι ιοντισµού Reuters-Stokes. Κάθε ανιχνευτής είναι
συνδεδεµένος µε βροχόµετρο YOUNG τύπου 52203. Η συσκευή αυτή είναι επίσης συνδεδεµένη µε
τοπικό καταγραφέα δεδοµένων και διαµορφωτή-αποδιαµορφωτή που παρέχουν τη δυνατότητα
καταγραφής και επιγραµµικής κλήσης βροχοµετρικών δεδοµένων.
Οι σταθµοί ποτάµιων υδάτων διαθέτουν, εκτός από ανιχνευτή ρυθµού δόσης, φασµατόµετρο NaI, τα
ηλεκτρονικά του όργανα (που συνδέονται επίσης µε τοπικό επεξεργαστή RSS-131), καθώς και
αυτόµατο σύστηµα δειγµατοληψίας. Το σύστηµα δειγµατοληψίας έχει χωρητικότητα 20 λίτρων
µηνιαίως. Η συσκευή δειγµατοληψίας λειτουργεί σε συνεχή βάση, λαµβάνοντας δείγµατα 2 λίτρων σε
διάστηµα 24 ωρών.
Ανεµόµετρο και ανεµοδείκτης είναι δυνατόν να συνδεθούν, µέσω εφεδρικών θυρών στον
µικροεπεξεργαστή RSS-131 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συνδεθούν µε το σύστηµα καταγραφής και
µετάδοσης δεδοµένων. Το πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται ο ανιχνευτής γ - ακτινοβολίας είναι
σχεδιασµένο κατά τρόπο που επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση σε στύλο ο οποίος να φέρει τα εν λόγω
µετεωρολογικά όργανα όταν το απαιτούν οι συνθήκες.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις, καθώς και περαιτέρω τεχνικές λεπτοµέρειες
παρέχονται στο προσάρτηµα 8 της παρούσας έκθεσης.

9
9.1

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ), του ΙΠΤ-Α
9.1.1

∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε το εργαστήριο εκροών όπου διαπίστωσε την επάρκεια των
συστηµάτων αναλυτικών µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων πτυχών διασφάλισης και
ελέγχου της ποιότητας (οδηγίες εργασίας, µέθοδοι, βαθµονόµηση, συντήρηση, λογιστικές καταγραφές
των αποτελεσµάτων, υποβολή εκθέσεων, κλπ.). Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε επίσης τις
διατάξεις που διαθέτει το εργαστήριο για το έλεγχο /τη δειγµατοληψία του περιβάλλοντος στην
εγκατάσταση.

9.1.2
-

Πορίσµατα από την επαλήθευση

Εργαστηριακός εξοπλισµός.

Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε τα εργαστήρια του ΕΡΠ και επιβεβαιώθηκε για την ύπαρξη και
λειτουργία των εργαστηριακών οργάνων. Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε την επάρκεια των
συστηµάτων αναλυτικών µετρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων πτυχών διασφάλισης και
ελέγχου της ποιότητας (οδηγίες εργασίας, µέθοδοι, βαθµονόµηση, συντήρηση, λογιστικές καταγραφές
των αποτελεσµάτων, υποβολή εκθέσεων, κλπ.). Η οµάδα επαλήθευσης επισκέφθηκε τα εργαστήρια
προετοιµασίας της δειγµατοληψίας και χηµείας. Η οµάδα διαπίστωσε ότι όλες οι οδηγίες και οι
διαδικασίες υπάρχουν και είναι εύκολα προσβάσιµες από όλους τους σταθµούς εργασίας.
Η βαθµονόµηση του συστήµατος γ - φασµατοµετρίας εκτελείται εβδοµαδιαίως και οι µετρήσεις
υποβάθρου ελέγχονται µηνιαίως. Η βαθµονόµηση του α - απαριθµητή και οι αντίστοιχες µετρήσεις
υποβάθρου διενεργούνται εβδοµαδιαίως και οι ίδιες παράµετροι για τη διάταξη µέτρησης β –
ακτινοβολίας χαµηλής ραδιενέργειας ελέγχονται καθηµερινώς.
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Οι µετρήσεις βαθµονόµησης και υποβάθρου του α - απαριθµητή διενεργούνται εβδοµαδιαίως και οι
ίδιες παράµετροι για τη διάταξη µέτρησης χαµηλής β – ακτινοβολίας χαµηλής ραδιενέργειας
ελέγχονται καθηµερινώς
-

Περιβαλλοντικά δείγµατα και τήρηση εγγραφών καταχώρισης.

Τα δείγµατα του προγράµµατος ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος καταχωρίζονται και
σηµαίνονται µε µονοσήµαντα αναγνωριστικά κατά την παραλαβή τους από το ΕΡΠ. Οι πληροφορίες
καταχώρισης περιλαµβάνουν δεδοµένα σχετικά µε τον τύπο του δείγµατος, την περίοδο
δειγµατοληψίας, την ηµεροµηνία και την ώρα άφιξης του δείγµατος, τη θέση δειγµατοληψίας, τον
όγκο (ή τη µάζα) του δείγµατος κ.λπ.. Το δείγµα διαβιβάζεται στη µονάδα προετοιµασίας δειγµάτων
για φυσική ή/και χηµική επεξεργασία. Οι παράµετροι και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
προστίθενται στο έγγραφο καταχώρισης του δείγµατος. Εν συνεχεία, το δείγµα προωθείται στη
µονάδα µετρήσεων ραδιενέργειας και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επίσης προστίθενται στο
έγγραφο καταχώρισης του δείγµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διεξάγονται περαιτέρω
υπολογισµοί για τον προσδιορισµό της τελικής τιµής ραδιενέργειας. Οι τελικοί υπολογισµοί
εκτελούνται µε τη χρήση λογιστικών φύλλων Excel, στα οποία καταγράφονται όλα τα δεδοµένα του
δείγµατος. Τα αρχεία αυτά χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρονική αποθήκευση των αποτελεσµάτων,
πέραν από την υλική αποθήκευσή τους σε χαρτί.
Τα λογιστικά φύλλα Excel χρησιµοποιούνται από το 2003 για τον υπολογισµό και την αποθήκευση
των αποτελεσµάτων του ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Χωριστές εκτυπώσεις σε χαρτί
προβλέπονται για τα δείγµατα από τους σταθµούς ελέγχου του ατµοσφαιρικού αέρα του
«∆ηµόκριτου» (όπου διενεργούνται πρόσθετες µετρήσεις για να εκτιµηθεί το ραδόνιο, το θορόνιο και
η ολική β - ραδιενέργεια στο νερό, στο αντίστοιχο σηµείο δειγµατοληψίας). Τα ισότοπα Cs-137 και
Sr-90 µετρώνται στο γάλα, τα Cs-137 και Sr-90 στο µεικτό διαιτολόγιο και η ολική β - ραδιενέργεια
που εναποτίθεται στο σηµείο δειγµατοληψίας στην λίµνη του Μαραθώνα. Οι µετρήσεις στο µεικτό
διαιτολόγιο και το γάλα είναι αντιπροσωπευτικές για όλη τη χώρα.
Σε ορισµένες περιπτώσεις παρέχονται επίσης αντίγραφα των αρχικών φύλλων όπου έχουν
συµπληρωθεί τα δεδοµένα χειρογράφως.
Η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ειδική σύµβαση µε το ΕΡΠ για ορισµένες ειδικές
δραστηριότητες δειγµατοληψίας και συντήρησης εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
Συλλέγει φίλτρα δειγµατοληψίας ατµοσφαιρικού αέρα και δείγµατα εναπόθεσης, κλπ. Τα δείγµατα
αυτών των φίλτρων ατµοσφαιρικού αέρα αποστέλλονται απευθείας, ταχυδροµικώς στο ΕΡΠ, το οποίο
διενεργεί την ανάλυση ραδιονουκλιδίου και αποστέλλει τις εκθέσεις στην ΕΕΑΕ. Τα δείγµατα
ποτάµιων υδάτων συλλέγονται εν µέρει από στρατιώτες του ελληνικού στρατού, µηνιαίως. Τα
δείγµατα µεικτού διαιτολογίου συλλέγονται από το ΕΡΠ.
-

Αρχειοθέτηση

Τα αρχεία λογιστικών φύλλων Excel χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρονική αποθήκευση των
αποτελεσµάτων, επιπροσθέτως των αρχειοθετηµένων υλικών εγγραφών. Επιπλέον, τα δείγµατα (ή ό,τι
υποβάλλεται προς µέτρηση µετά την προκαταρκτική επεξεργασία τους) αποθηκεύονται για
τουλάχιστον 5 έτη ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα σύγκρισης ή/και αναφοράς. Από την οµάδα
διενεργήθηκε ιχνηλάτηση ιστορικού δείγµατος και των αρχειοθετηµένων δεδοµένων. Επρόκειτο για
δείγµα προερχόµενο από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, µε κωδικό ΑΡ20, από 16 έως 23 Μαΐου
2004. Η οµάδα µπόρεσε να ιχνηλατήσει απολύτως το δείγµα, ήτοι τη µέτρηση, τα δεδοµένα που
αναφέρονταν καθώς και να εντοπίσει το αρχειοθετηµένο δείγµα.
∆εδοµένα που ανήκουν στο ΕΡΠ από το 1990 καταχωρίστηκαν προσφάτως στη βάση δεδοµένων της
ΕΕΑΕ. Όλα τα παλαιότερα δεδοµένα είναι αρχειοθετηµένα στις εγκαταστάσεις του ΕΡΠ.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης όσον αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισµό, τη
δειγµατοληψία, την τήρηση εγγραφών και την αρχειοθέτηση δεν προκύπτουν ιδιαίτερες
παρατηρήσεις.
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-

Έλεγχος ποιότητας

Η οµάδα διαπίστωσε ότι το ΕΡΠ συµµετέχει τακτικά σε διεθνείς ασκήσεις διασύγκρισης.
-

Υποβολή εκθέσεων

Το ΕΡΠ διαβιβάζει µηνιαίως στην ΕΕΑΕ τα αποτελέσµατα των συστηµατικών µετρήσεων ελέγχου
της ραδιενέργειας περιβάλλοντος, υπό µορφή έκθεσης (εβδοµαδιαίως διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς τα
µη επεξεργασµένα δεδοµένα). Η ΕΕΑΕ διαχειρίζεται και επικαιροποιεί κάθε έτος την εθνική βάση
δεδοµένων µε τα νέα δεδοµένα και εν συνεχεία εκδίδει την ετήσια έκθεση. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η ΕΕΑΕ αξιολογεί κατά πόσον τα τελικά αποτελέσµατα πληρούν τα καθορισµένα όρια.
Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των ορίων, ο χειριστής ενηµερώνει τον αρµόδιο επιστήµονα (τον
προϊστάµενο του εργαστηρίου ή τον αναπληρωτή του/της). Ανάλογα µε τον τύπο του δείγµατος ή/και
την τιµή του αφύσικου αποτελέσµατος, το αρµόδιο για την αξιολόγηση πρόσωπο έχει τη δυνατότητα
να απαιτήσει πρόσθετη(ες) µέτρηση(εις), να συµπληρώσει ειδικό έγγραφο πιστοποίησης ή/και να
ενηµερώσει την ΕΕΑΕ στην περίπτωση που χρειάζονται επειγόντως ειδικά µέτρα.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας και την υποβολή
εκθέσεων δεν προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.
-

Σηµεία δειγµατοληψίας και σταθµοί ελέγχου του ατµοσφαιρικού αέρα

Επισηµαίνεται ότι η συσκευή δειγµατοληψίας του ατµοσφαιρικού αέρα που λειτουργεί στον
εξωτερικό χώρο του ΕΡΠ αντικατέστησε συσκευή που ευρισκόταν προγενέστερα στο σταθµό της
Νέας Φιλαδέλφειας.
Η οµάδα θεωρεί ότι είναι επαρκές για την Αττική ένα σύστηµα δειγµατοληψίας του
ατµοσφαιρικού αέρα. Κατά συνέπεια, εφαρµόστηκε ικανοποιητικά η σύσταση που
διατυπώθηκε κατά την επαλήθευση του Μαΐου 2000 να αποκατασταθεί η ικανότητα
δειγµατοληψίας ατµοσφαιρικού αέρα [στη Νέα Φιλαδέλφεια].
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης όσον αφορά τοπικώς εγκατεστηµένες διατάξεις
ελέγχου (µετεωρολογικός σταθµός) και δειγµατοληψίας (υγρή και ξηρή εναπόθεση) δεν
προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.
-

Τροποποιήσεις αφότου πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη επαλήθευσης τον Μάιο2000.

Η οµάδα επαλήθευσης επικροτεί τις τροποποιήσεις του προγράµµατος ελέγχου του περιβάλλοντος του
ΕΡΠ (που παρουσιάζεται στο προσάρτηµα 5).

9.2

Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), της ΕΕΑΕ
9.2.1

∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Η οµάδα επισκέφθηκε το εργαστήριο ΤΕΡΠ ((Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος) της
ΕΕΑΕ και έλαβε λεπτοµερείς εξηγήσεις όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που
διατυπώθηκαν κατά την επαλήθευση του Μαΐου 2000. Η οµάδα επισκέφθηκε επίσης διάφορα σηµεία
δειγµατοληψίας και σταθµούς ελέγχου που υπάγονται στο Πρόγραµµα Ελέγχου Περιβάλλοντος και
στο Τηλεµετρικό ∆ίκτυο Ελέγχου της Ραδιενέργειας (Τ∆ΕΡ).
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9.2.2

Πορίσµατα από την επαλήθευση

Το 2000 η οµάδα επαλήθευσης είχε σηµειώσει την πρόθεση της ΕΕΑΕ να αναλάβει, εντός της
επόµενης διετίας, το Πρόγραµµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος από το ΕΡΠ του ΕΚΕΦΕ
«∆».
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση: Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά στην ΕΕΑΕ,
εν αναµονή της µελλοντικής ανάληψης του προγράµµατος ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος από το
ΕΚΕΦΕ, να προσδιορίσει επισήµως την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΕΕΑΕ και του
ΕΚΕΦΕ.
Παράλληλα, η οµάδα επαλήθευσης κάλεσε την ΕΕΑΕ να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
-

Να µεριµνήσει ώστε να περιέλθει σε αυτή το ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΡΠ που περιλαµβάνει τα
ιστορικά δεδοµένα σχετικά µε το τρέχον πρόγραµµα ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος,
ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια της γνώσης όσον αφορά τα περιβαλλοντικά δεδοµένα και
συνεπώς να διατηρηθεί η ικανότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

-

Να αντικαταστήσει, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τους παλαιούς δειγµατολήπτες αέρα και τους
παλαιούς συλλέκτες εναποθέσεων µε συσκευές που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα,
και να διασφαλίσει την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών παρακολούθησης και
δειγµατοληψίας σε χώρους όπου δεν υπάρχουν πιθανές πηγές παρεµβολών.

-

Να διασφαλίσει ότι κάθε τµήµα των δραστηριοτήτων του προγράµµατος που προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτα µέρη διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες.

Τα θέµατα που προαναφέρονται (κατανοµή των αρµοδιοτήτων και διατύπωση συγκεκριµένων
κανόνων για δραστηριότητες ανατιθέµενες σε τρίτα µέρη) συζητήθηκαν διεξοδικά µε την ΕΕΑΕ στο
πλαίσιο της επίσκεψης του 2005. Στην οµάδα αναφέρθηκε ότι η ΕΕΑΕ, σύµφωνα µε το καταστατικό
της, είναι αρµόδια για τη διοργάνωση του εθνικού Προγράµµατος Ελέγχου της Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑΕ συνεργάζεται µε 10 εργαστήρια που λειτουργούν σε
ελληνικά ινστιτούτα ή πανεπιστήµια (το ΕΡΠ είναι το κυριότερο από τα συµµετέχοντα εργαστήρια).
Η συνεργασία βασίζεται σε επίσηµες συµφωνίες µεταξύ της ΕΕΑΕ και όλων των συµµετεχόντων
φορέων. Επιπλέον, η ΕΕΑΕ διοργανώνει ασκήσεις συγκριτικής διακρίβωσης µεταξύ των
συµµετεχόντων µερών και δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να παρέχει υλική/χρηµατοδοτική
υποστήριξη στα συµµετέχοντα µέρη.
Η οµάδα επαλήθευσης κρίνει ότι η προαναφερόµενη σύσταση και τα σχετικά
ζητήµατα υιοθετήθηκαν κατά ικανοποιητικό τρόπο.
Όσον αφορά το θέµα των δειγµατοληπτών ατµοσφαιρικού αέρα και των συλλεκτών εναποθέσεων βλ.
το ανωτέρω σηµείο 9.1. Όσον αφορά το θέµα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης: βλ. το κατωτέρω
σηµείο 9.6.
-

Εργαστήριο περιβάλλοντος του ΤΕΡΠ.

Κατά την επίσκεψη στο εργαστήριο περιβάλλοντος διαπιστώθηκε ότι για τις δραστηριότητες
περιβαλλοντικού ελέγχου η ΕΕΑΕ ανέπτυξε υποδοµές υπερσύγχρονης τεχνολογίας.
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε την επάρκεια των συστηµάτων αναλυτικών µετρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων πτυχών διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας (οδηγίες εργασίας,
µέθοδοι, βαθµονόµηση, συντήρηση, λογιστικές καταγραφές των αποτελεσµάτων, υποβολή εκθέσεων,
κλπ.). Η οµάδα διαπίστωσε ότι όλες οι οδηγίες και οι διαδικασίες υπάρχουν και είναι εύκολα
προσβάσιµες από όλους τους σταθµούς εργασίας.
Ελέγχεται καθηµερινώς η βαθµονόµηση των συστηµάτων γ - φασµατοµετρίας (ενέργεια και
απόδοση). Το εύρος αιχµής (εύρος στο ήµισυ του µεγίστου, FWHM) υπό κανονική γεωµετρία
µέτρησης ελέγχεται εβδοµαδιαίως µε χρήση των ακόλουθων πηγών: Co-60, Cs-137, Am-241. Η
ραδιενέργεια υποβάθρου ελέγχεται µηνιαίως. Οι µετρήσεις βαθµονόµησης και υποβάθρου του α Σελίδα 25 / 51
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απαριθµητή διενεργούνται εβδοµαδιαίως και οι ίδιες παράµετροι για τη διάταξη µέτρησης β –
ακτινοβολίας χαµηλής ραδιενέργειας ελέγχονται καθηµερινώς.
-

Τηλεµετρικό δίκτυο και σταθµός δειγµατοληψίας ατµοσφαιρικού αέρα στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΡΠ

Στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ έχει εγκατασταθεί σταθµός του τηλεµετρικού δικτύου, πάνω στη στέγη
του εργαστηρίου ΤΕΡΠ. Η διάταξη µέτρησης είναι θάλαµος ιοντισµού υψηλής πίεσης, που είναι
συνδεδεµένος για τις τηλεµετρήσεις µε τον κεντρικό σταθµό που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων
του εργαστηρίου. Μετρήσεις εκτελούνται ανά δεκάλεπτο. Κατά την κανονική λειτουργία τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων διαβιβάζονται µια φορά ηµερησίως στον κεντρικό σταθµό. Σε
περίπτωση συναγερµού, το σήµα διαβιβάζεται αµέσως. Σχετικές καταχωρίσεις υπάρχουν από το 1999.
Τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης (ΕΟΑ) είναι κατώτερα των 10 nSv/h για διάρκεια µέτρησης 10 λεπτών.
Τα αρχειοθετηµένα δεδοµένα αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων (ανά ώρα για την κανονική
λειτουργία και ανά δεκάλεπτο στις περιπτώσεις συναγερµού).
Ο συνολικός βαθµός δόσής γ - ακτινοβολίας µετρείται καθηµερινώς µε σύστηµα Xetex 501
εφοδιασµένο µε ανιχνευτή NaI. Οι µετρήσεις του ατµοσφαιρικού αέρα εκτελούνται καθηµερινώς σε
1000 m3 αέρα που διέρχονται από φίλτρο διαµέτρου 4’’ ( µέγεθος πόρων ~5 µm).
-

∆ιαπίστευση και ποιοτικός έλεγχος.

Το ΤΕΡΠ έχει διαπιστευθεί από Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.), µε το πιστοποιητικό
διαπίστευσης αριθ. 117 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 το οποίο ισχύει µέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2007. Η
διαπίστευση αφορά την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: εργαστήριο µη ιοντίζουσας ακτινοβολίας,
ραδιενέργειας περιβάλλοντος και βαθµονόµησης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Προσφάτως, το
εργαστήριο επέτυχε επίσης τη διαπίστευση σύµφωνα µε ISO/IEC 17025 για γ - φασµατοσκοπία µε τη
χρήση ανιχνευτών γερµανίου υψηλής καθαρότητας.
Το ΤΕΡΠ συµµετέχει επίσης σε διεθνείς ασκήσεις διασύγκρισης, όπως λόγου χάρη η δοκιµή αριστείας
ALMERA, PROCORAD, κλπ.
-

Υποβολή εκθέσεων µε περιβαλλοντικά δεδοµένα.

Τα έγγραφα της ανασκόπησης βασίζονται στις εκθέσεις ΠΕΡΠ που διαβιβάζονται µηνιαίως από το
ΕΡΠ.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης όσον αφορά το εργαστήριο ΤΕΡΠ δεν προκύπτουν
ιδιαίτερες παρατηρήσεις.

9.3

Σταθµός ελέγχου περιβάλλοντος της Ν. Φιλαδέλφειας

Ο σταθµός υπάγεται στην ΕΜΥ και λειτουργεί υπό αυτή. Τουλάχιστον ένα µέλος του προσωπικού της
ΕΜΥ βρίσκεται στο σταθµό ανά πάσα στιγµή. Η περιοχή εντός της οποίας είναι εγκατεστηµένα τα
µετεωρολογικά όργανα είναι περιφραγµένη4. Οι συσκευές δειγµατοληψίας του ΠΕΡΠ
(δειγµατολήπτης αέρα και συλλέκτης εναποθέσεων), καθώς και ο ανιχνευτής γ - ακτινοβολίας του
Τ∆ΕΡ βρίσκονται εντός της εν λόγω ζώνης ασφαλείας.

4

Παρατηρήθηκε ότι όλες οι συσκευές δειγµατοληψίας που ανήκουν σε τρίτους βρίσκονται σε χώρους που
ελέγχονται από αυτούς τους φορείς, καθώς και ότι η περίφραξη που περιβάλλει τους εν λόγω χώρους
παρέχει επαρκή προστασία από οποιαδήποτε µορφή παρέµβασης ή βανδαλισµού από αναρµόδια άτοµα.
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9.3.1

∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Τον Μάιο του 2000 η οµάδα επαλήθευσης επεσήµανε ότι οι τοπικές συσκευές δειγµατοληψίας στο
σταθµό της Νέας Φιλαδέλφειας δεν λειτουργούσαν καταλλήλως.
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση: Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά στην ΕΕΑΕ
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. Η οµάδα συνιστά επίσης στη ΕΕΑΕ να εξετάσει την
αντικατάσταση του υφιστάµενου δειγµατολήπτη αέρα και του υφιστάµενου συλλέκτη εναποθέσεων µε
συσκευές που θα ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

9.3.2
-

Πορίσµατα από την επαλήθευση

Ο δειγµατολήπτης ατµοσφαιρικού αέρα.

Βλ. ανωτέρω σηµείο 9.1 υπό «Σηµεία δειγµατοληψίας και σταθµοί ελέγχου του ατµοσφαιρικού αέρα».
-

Ο ανιχνευτής ρυθµού δόσης.

Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι ο ανιχνευτής µε θάλαµο ιοντισµού Reuters-Stokes λειτουργεί
και ότι είναι συνδεδεµένος µε βροχόµετρο YOUNG τύπου 52203, που βρίσκεται επίσης σε καλή
κατάσταση.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης δεν προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.
-

Ο συλλέκτης εναποθέσεων

Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε τον υποτυπώδη σχεδιασµό της συσκευής δειγµατοληψίας, η οποία
είναι κοινός νεροχύτης, τοποθετηµένος πάνω σε ένα τραπέζι (το ίδιο σύστηµα όπως τον Μάιο του
2000). Ωστόσο, αντίθετα από ό,τι είχε διαπιστωθεί το 2000, η συσκευή είναι πλέον γεµισµένη µε
περίπου 5 cm αποσταγµένου νερού, στάθµη που ελέγχεται καθηµερινώς, σύµφωνα µε την ισχύουσα
διαδικασία ποιοτικού ελέγχου.
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι εφαρµόστηκε εν µέρει η σύσταση που διατυπώθηκε
τον Μάιο του 2000.
Κατά συνέπεια:
Η οµάδα επαλήθευσης επαναλαµβάνει τη σύστασή της να αντικατασταθεί ο σηµερινός
δειγµατολήπτης εναποθέσεων µε συσκευή που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα.
-

Η θέση

Κατά την προηγούµενη επαλήθευση η οµάδα παρατήρησε την πλούσια βλάστηση γύρω και επάνω
από τις συσκευές δειγµατοληψίας, ιδίως πεύκα, που κυριολεκτικά καλύπτουν τα όργανα. Κατά την
προηγούµενη επαλήθευση παρατήρησε επίσης την παρουσία εστίας (ανοικτού τζακιού που προφανώς
χρησιµοποιείται συχνά) πολύ κοντά στους δειγµατολήπτες. Και στις δύο περιπτώσεις, ενδέχεται να
υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα των δειγµάτων ή της
λειτουργικότητας της συσκευής ελέγχου (απόφραξη του φίλτρου του δειγµατολήπτη αέρα).
Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι εφαρµόστηκε ικανοποιητικά η σύσταση στην ΕΕΑΕ
«να διασφαλίσει την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών παρακολούθησης και
δειγµατοληψίας σε χώρους όπου δεν υπάρχουν πιθανές πηγές παρεµβολών», που
διατυπώθηκε τον Μάιο του 2000.
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9.4

Σταθµός ελέγχου στην Μεγαλόπολη

Ο σταθµός υπάγεται στο ΤΕΡΠ και ελέγχεται από αυτό. Βρίσκεται στο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε
λιγνίτη, της Μεγαλόπολης, στην Πελοπόννησο. Τουλάχιστον ένα µέλος του προσωπικού από τον
σταθµό ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται στο σταθµό ελέγχου ανά πάσα στιγµή και είναι υπεύθυνο για
τις δραστηριότητες δειγµατοληψίας και συντήρησης. Ο σταθµός όπου είναι εγκατεστηµένα τα
µετεωρολογικά όργανα βρίσκεται σε ανοικτό χώρο, εντός της περιφραγµένης περιοχής της εταιρείας.

9.4.1

∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε την επάρκεια και τη λειτουργικότητα των διαφόρων συσκευών
ελέγχου του περιβάλλοντος που ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του σταθµού ελέγχου.

9.4.2
-

Πορίσµατα από την επαλήθευση

Ο δειγµατολήπτης αέρα.

Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι η συσκευή λειτουργούσε συνεχώς.
-

Ο ανιχνευτής ρυθµού δόσης.

Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε ότι ο ανιχνευτής µε θάλαµο ιοντισµού Reuters-Stokes λειτουργεί
και ότι είναι συνδεδεµένος µε βροχόµετρο YOUNG τύπου 52203, που βρίσκεται επίσης σε καλή
κατάσταση.
Από τις δραστηριότητες επαλήθευσης όσον αφορά τον δειγµατολήπτης αέρα και τον
ανιχνευτή ρυθµού δόσης δεν προκύπτουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις.
-

Ο συλλέκτης εναποθέσεων.

Η οµάδα επαλήθευσης διαπίστωσε τον υποτυπώδη σχεδιασµό της συσκευής δειγµατοληψίας, η οποία
είναι κοινός νεροχύτης σε µεταλλικό πλαίσιο.
Η οµάδα επαλήθευσης επαναλαµβάνει τη σύστασή της να αντικατασταθεί ο σηµερινός
δειγµατολήπτης εναποθέσεων µε συσκευή που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα.

9.5

Τηλεµετρικό δίκτυο ελέγχου της ραδιενέργειας (Τ∆ΕΡ)
9.5.1

∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Ο θάλάµος ελέγχου του Τ∆ΕΡ, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΑΕ, παρουσιάστηκε από
τον χειριστή και έγινε επίδειξη των λειτουργιών του.

9.5.2

Πορίσµατα από την επαλήθευση

Η οµάδα επαλήθευσης είχε τη δυνατότητα να ελέγξει ότι υφίστανται και λειτουργούν ορθώς
συνδέσεις µε διάφορους σταθµούς ανίχνευσης ρυθµού δόσης καθώς και µε τα αντίστοιχα βροχόµετρα.
Επαληθεύθηκαν διάφορες επιγραµµικές παράµετροι και όλες λειτουργούσαν ικανοποιητικά. Αυτό
διαπιστώθηκε µε επιγραµµικές ερωταποκρίσεις (σε πραγµατικό χρόνο) σε διάφορους ανιχνευτές γ ακτινοβολίας. Επιπλέον, αναζητήθηκαν ιστορικά δεδοµένα (βάση δεδοµένων). Η οµάδα διαπίστωσε
ότι έχουν επιτευχθεί µεγάλες βελτιώσεις για τη δηµιουργία επαγγελµατικού επιπέδου βάσης
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δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Η οµάδα επεσήµανε ότι η αίθουσα ελέγχου έχει τοποθετηθεί σε νέα
θέση, µε ανεξάρτητη παροχή ισχύος και κλιµατισµό.
Η οµάδα επαλήθευσης σηµείωσε την υλοποίηση του Τ∆ΕΡ και τον υψηλό βαθµό τεχνικών επιδόσεων.
Η οµάδα επικροτεί πλήρως τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΕΕΑΕ να αναπτύξει και να θέσει σε
λειτουργία αυτό το υπερσύγχρονης τεχνολογίας εργαλείο ελέγχου του περιβάλλοντος.

9.6

Εθνική Βάση ∆εδοµένων Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Η βάση δεδοµένων περιέχει τα σχετικά δεδοµένα που προέρχονται από όλους τους τοµείς
ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα, από το 1990 και µετά.

9.6.1

∆ραστηριότητες επαλήθευσης

Στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΑΕ, στην ειδική για το Τ∆ΕΡ αίθουσα ελέγχου βρίσκεται επίσης ο
χώρος όπου παρουσιάζεται η ελληνική βάση ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Η βάση
δεδοµένων παρουσιάστηκε από την ΕΕΑΕ που είναι αρµόδια και έγινε επίδειξη στην οµάδα
επαλήθευσης του ειδικού µορφότυπου των µετρήσεων και της ανάλυσης.

9.6.2

Πορίσµατα από την επαλήθευση

Το 2000 η οµάδα επαλήθευσης είχε διαπιστώσει ότι η βάση δεδοµένων επρόκειτο να αποτελέσει την
πηγή όλων των σχετικών δεδοµένων που θα προκύπτουν από τις ρυθµιστικές δραστηριότητες της
ΕΕΑΕ στον τοµέα της ακτινοπροστασίας, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που θα προέρχονται
από το Πρόγραµµα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος.
Μετά από αυτή τη διαπίστωση διατυπώθηκε η σύσταση: «Η οµάδα επαλήθευσης συνιστά να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή από την ΕΕΑΕ στο σχέδιο της ελληνικής βάσης δεδοµένων ακτινοπροστασίας,
δεδοµένου ότι η επιτυχής εφαρµογή του σχεδίου αυτού αναµένεται να προσφέρει ένα άριστο εργαλείο
διαχείρισης, ιδίως για τη διασφάλιση της ποιότητας και των ικανοτήτων ελέγχου».
Η οµάδα διαπίστωσε ότι, από τον Μάιο του 2000, έχει διευρυνθεί σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής της
βάσης δεδοµένων. Περιλαµβάνει πλέον πληροφορίες σχετικά µε:
-

Όλα τα ελληνικά ινστιτούτα και εργαστήρια που χρησιµοποιούν εξοπλισµό ιοντίζουσας
ακτινοβολίας ή ραδιενεργές πηγές.
Το Εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Καταχωρηµένων ∆όσεων για απασχολούµενους υπό έλεγχο.
Την Εθνική Απογραφή Ραδιενεργών Πηγών.
Χρήση και διανοµή (κατάλογος) ραδιονουκλιδίων σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής ή
έρευνας.
∆εδοµένα περιβαλλοντικού ελέγχου, όπου περιλαµβάνονται:
-∆εδοµένα βαθµού δόσης γ - ακτινοβολίας (Τ∆ΕΡ + και δεδοµένα που συλλέγονται από
το δίκτυο ΕΡΠ).
-Αποτελέσµατα µετρήσεων ολικής β - ακτινοβολίας στον ατµοσφαιρικό αέρα, εναπόθεση
(υγρή/ξηρή), σε δείγµατα επιφανειακών υδάτων και νερού δικτύου ύδρευσης.
-Αποτελέσµατα µετρήσεων Cs-137 και Sr-90 σε δείγµατα µεικτού διαιτολογίου και
γάλακτος.
-∆εδοµένα ελέγχου αερίων καταλοίπων από τον ΕΕΑ-1 (ευγενές αέριο, κατάλοιπα
ιωδιούχα και σωµατιδιακά).
-Προϊόντα σχάσης σε δείγµατα θαλασσίου ύδατος που λήφθηκαν σε θέσεις προσόρµισης
πυρηνοκίνητων πλοίων.
Η οµάδα επαλήθευσης επιδοκιµάζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΕΑΕ για την περαιτέρω
ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του εν λόγω εργαλείου διαχείρισης δεδοµένων

Σελίδα 29 / 51

Άρθρο 35 - Τεχνική έκθεση – GR-05/5

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς όλες οι επαληθεύσεις που είχαν προγραµµατιστεί από την οµάδα
επαλήθευσης. Εν προκειµένω, οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν πριν από την επίσκεψη, καθώς και
τα συµπληρωµατικά έγγραφα που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της
επαλήθευσης ήταν χρήσιµα. Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν και τα αποτελέσµατα των
δραστηριοτήτων επαλήθευσης προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:
(1)

Οι δραστηριότητες επαλήθευσης που εκτελέστηκαν 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 ΕΚΕΦΕ «∆». Η Επιτροπή είχε
τη δυνατότητα να επαληθεύσει τη λειτουργία και την απόδοση αυτών των εγκαταστάσεων.

(2)

Οι συστάσεις που διατυπώθηκαν ως αποτέλεσµα της επίσκεψης του Μαΐου 2000 λήφθηκαν σε
µεγάλο βαθµό δεόντως υπόψή από την ΕΕΑΕ.

(3)

∆ιατυπώθηκαν διάφορες επίκαιρες συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση
ορισµένων πτυχών του ελέγχου των απορρίψεων από τον ΕΕΑ-1 και την παρακολούθηση του
περιβάλλοντος περί τον χώρο του ΕΚΕΦΕ «∆». Οι συστάσεις αυτές δεν σηµαίνουν υποβάθµιση
του γεγονότος ότι η παρακολούθηση του περιβάλλοντος περί τον χώρο του ΕΚΕΦΕ «∆»
ανταποκρίνεται στις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 35 της συνθήκης Ευρατόµ.

(4)

Οι εγκαταστάσεις για τον έλεγχο της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην επικράτεια της
Ελλάδας, ανταποκρίνονται εν γένει στις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 35 της συνθήκης
Ευρατόµ.

(5)

Τα πορίσµατα της επαλήθευσης και οι συνακόλουθες συστάσεις συγκεντρώνονται στο έγγραφο
«Κύρια πορίσµατα», που απευθύνεται στην αρµόδια ελληνική αρχή, µέσω της Μόνιµης
Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(6)

Η παρούσα τεχνική έκθεση θα επισυναφθεί στα κύρια πορίσµατα.

(7)

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

***************************************
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.

Νοµοθεσία

1.

ΦΕΚ αριθ.12/B, 19 Ιανουαρίου 1998.

2.

ΕΕΑ-1

2.

Κανονισµός ακτινοπροστασίας του ερευνητικού αντιδραστήρα (ΙΠΤ-Α του ΕΚΕΦΕ),
Αναθεώρηση R-1.0, Ιούλιος 2005.
Κανονισµός ακτινοπροστασίας του ερευνητικού αντιδραστήρα (ΙΠΤ-Α του ΕΚΕΦΕ), Ατοµική
ενεργός δόση και παράγωγα όρια αποδέσµευσης για τη περιοχή του Ελληνικού Ερευνητικού
Αντιδραστήρα, Μ. Βαρβαγιάννη, P-ΙΠΤ-Α/2004/1
Κανονισµός ακτινοπροστασίας του ερευνητικού αντιδραστήρα (ΙΠΤ-Α του ΕΚΕΦΕ), ΕΕΑ-1
Έλεγχοι λειτουργικότητας ανιχνευτή καπνοδόχου, Φ. Τζίκα, Α. Χανούσης , Κ. Κοβάτσος, Ι.
Σταµατελάτος, P-ΙΠΤ-Α/2004/7
Παράγωγα όρια αποδέσµευσης για τη περιοχή του Ελληνικού Ερευνητικού Αντιδραστήρα
βασιζόµενα σε διαγνωστικό ατµοσφαιρικό µοντέλο κατάλληλο για ανώµαλες επιφάνειες
εδάφους. Μ. Βαρβαγιάννη, Ν. Κατσαρός, Μ. Αντωνόπουλος-Ντόµης, ∆ηµοσίευση στο διεθνές
επιστηµονικό περιοδικό Health Physics, 88(4):340-349· 2005
Έκθεση 2004 Φυσικής της Υγιεινής για τον ΕΕΑ-1
Παρουσίαση κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση «Αποδεσµεύσεις στο περιβάλλον»
Παρουσίαση κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση «Έλεγχος των υγρών ραδιενεργών καταλοίπων
στο ΕΚΕΦΕ – «∆ηµόκριτος»

3.

4.

5.

6.
7.
8.

3.

ΕΕΑΕ

9.

Ενηµερωτικό φυλλάδιο της ΕΕΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης

4.

ΕΕΑΕ-ΤΕΡΠ

10.
11.

13.

Ετήσια έκθεση 2001 του Κέντρου Ακτινοπροστασίας
Παρουσίαση κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση: «Τηλεµετρικό δίκτυο ραδιενέργειας
περιβάλλοντος».
Παρουσίαση κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση: «Εθνική βάση δεδοµένων ελέγχου
ραδιενέργειας περιβάλλοντος».
Παρουσίαση του ΤΕΡΠ κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση.

5.

ΕΡΠ

14.

Τεχνική ενηµέρωση σχετικά µε το συστηµατικό έλεγχο της ραδιενέργειας περιβάλλοντος το
2005
Προσδιορισµός Cs-137 σε δείγµατα θαλασσίου ύδατος µε τη χρήση φασµατοµετρίας ακτίνων
γάµµα, Ευαγγελίου Ν., Λυκοµήτρου Χ. & Ζαφειροπούλου Α., δηµοσίευση στα πρακτικά του
14ου Ελληνικού Συµποσίου Πυρηνικών Φυσικών, σ.28, Αθήνα 21-22/05/2004
Παρατηρήσεις πεδίου των επιπτώσεων παρατεταµένης χαµηλής ιοντίζουσας ακτινοβολίας σε
φυσικό υδρόβιο πληθυσµό µε τη χρήση εργαλείου κυτταρογέννεσης [Field observations of the
effects of protracted low levels of ionizing radiation on natural aquatic population by using a
cytogenesis tool]. Φλώρου Ε., Tsytsugina V., Polikarpov G., Τραµπίδου Γ., GorbenkoV.,
Χαλούλου Χ., ∆ηµοσίευση στο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό Journal of Environmental
Radioactivity, 75 (2004) 267- 283.
Εκπόνηση µοντέλου για τη διασπορά αερολύµατος απεµπλουτισµένου ουρανίου [Modelling of
the dispersion of depleted uranium aerosol], Μιτσάκου Κ., Ελευθεριάδης K., Χουσιάδας Χ.,

12.

15.

16.

17.
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18.

Λαζαρίδης M., δηµοσίευση στο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό Health Physics, 84(4):538-544·
2003
Παρουσίαση κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση «Ακτινοβολία στο θαλάσσιο περιβάλλον της
Ανατολικής Μεσογείου - Τρέχουσες και προγραµµατισµένες δραστηριότητες στην Ελλάδα»

6.

Ιστότοποι αρµόδιων εθνικών αρχών

19.

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

Σελίδα 32 / 51

www.eeae.gr

Άρθρο 35 - Τεχνική έκθεση – GR-05/5

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

∆ευτέρα 12/09
1.

Άφιξη στις εγκαταστάσεις στις 9:30 και διεκπεραίωση διατυπώσεων προσπέλασης (πρωί).

2.

Εναρκτήρια συνεδρίαση: εισαγωγικές οµιλίες / παρουσιάσεις / συζητήσεις σχετικά µε το
πρόγραµµα της επίσκεψης (πρωί).

3.

Επαλήθευση της µέτρων ελέγχου / δειγµατοληψίας των ραδιενεργών απορρίψεων από τον
Ελληνικό Ερευνητικό Αντιδραστήρα (αερόφερτα και υγρά κατάλοιπα) και επίσκεψη στην
αίθουσα ελέγχου λειτουργίας του αντιδραστήρα (απόγευµα).

Τρίτη 13/09
4.

Η οµάδα -1 επισκέπτεται το εργαστήριο αναλυτικών µετρήσεων δειγµάτων απόρριψης (πρωί).

5.

Η οµάδα-2 επισκέπτεται το εργαστήριο αναλυτικών µετρήσεων περιβαλλοντικών δειγµάτων
από την περιοχή του ΕΚΕΦΕ «∆» και από την εθνική επικράτεια (πρωί).

6.

Επαλήθευση των µέτρων ελέγχου / δειγµατοληψίας από την περιοχή του ΕΚΕΦΕ «∆»
(απόγευµα).

7.

Επίσκεψη στην αίθουσα ελέγχου του τηλεµετρικού δικτύου ελέγχου ραδιενέργειας
περιβάλλοντος (απόγευµα).

Τετάρτη 14/09
8.

Επαλήθευση των µέτρων ελέγχου / δειγµατοληψίας για την Αττική στο πλαίσιο του εθνικού
προγράµµατος περιβαλλοντικού ελέγχου (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών
δειγµατοληψίας γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου).

Πέµπτη 15/09
9.

Επαλήθευση των µέτρων ελέγχου / δειγµατοληψίας στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο του
εθνικού προγράµµατος περιβαλλοντικού ελέγχου (σταθµός Μεγαλόπολης).

Παρασκευή 16/09
10.

Καταληκτική συνεδρίαση: παρουσίαση των προκαταρκτικών πορισµάτων της επαλήθευσης.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΡΠ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.

∆ΙΚΤΥΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Οι θέσεις των σταθµών δειγµατοληψίας και έλεγχου του δικτύου του ΕΡΠ εµφαίνονται στο χάρτη 1.

Χάρτης 1.

Οι θέσεις των σταθµών δειγµατοληψίας και έλεγχου που υπάγονται στο δίκτυο του ΕΡΠ.
Οι κωδικοί χαρακτήρες αναφέρονται στους ακόλουθους τύπους δειγµατοληψίας ή
µέτρησης:
A
D
G
W
M

δειγµατοληψία αέρα
δειγµατοληψία ραδιενεργής εναπόθεσης
µέτρηση ρυθµού δόσης γ - ακτινοβολίας
δείγµατα επιφανειακών υδάτων ή/και νερού από το δίκτυο ύδρευσης
δείγµατα γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι δυνατόν να επεκταθεί το δίκτυο, ανάλογα µε τις διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε την ανά περιφέρεια πρωτεύουσα ρύπανση και κυρίως όσον αφορά τα
δείγµατα γεωργικών προϊόντων.
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Οι ονοµασίες και οι κατά προσέγγιση γεωγραφικές συντεταγµένες των σταθµών συστηµατικής
δειγµατοληψίας / έλεγχου δίδονται στον πίνακα 1:
Σταθµός

Γεωγραφικές
συντεταγµένες

Αλεξανδρούπολη
Αλιβέρι
Ποταµός Άρδας
Αθήνα
Ποταµός Αξιός
Ηράκλειο
Καβάλα
Κεφαλονιά
Κέρκυρα
Μεγαλόπολη
Μυτιλήνη
Ποταµός Νέστος
Ν.
Φιλαδέλφεια
(Αθήνα)
Πτολεµαΐδα
Ρόδος
Ποταµός Στρυµώνας
Θεσσαλονίκη

Είδος δειγµατοληψίας / ελέγχου

26.0 E , 40.9 N
23.9 E , 38.5 N
26.1 E , 41.7 N
23.7 E , 38.1 N
22.4 E , 41.1 N
25.1 E , 35.5 N
24.4 E , 41.0 N
20.5 E , 38.2 N
19.8 E, 39.8 N
22.1 E , 37.6 N
26.5 E , 39.2 N
24.1 E , 41.4 N
23.6 E , 38.1 N

A
x
x

D
x

G
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

W

M

x
xx
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

21.6 E , 40.5 N
28.2 E , 36.5 N
23.4 E , 41.3 N
22.9 E , 40.7 N
Σύνολα από όλους τους
σταθµούς

x
x

x

x
x

x
12

x
6

x
12

x
xx
8

x
2

Σηµειώσεις:
1.
2.
3.
4.

Οι κωδικοί στον πίνακα 1 είναι οι ίδιοι µε τους χρησιµοποιούµενους για τον χάρτη 1.
Οι ονοµασίες των σταθµών στα αγγλικά έχουν µεταγραφεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική
ορθογραφία.
Το συνολικό πλήθος των σηµείων δειγµατοληψίας / ελέγχου του δικτύου ΕΡΠ είναι 40.
Ελάχιστες αλλαγές από το 2000.

2.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Η συχνότητα δειγµατοληψίας / µετρήσεων δίδεται στον πίνακα 2:
Κωδικός

A

D

G

W

M

Συχνότητα
δειγµατοληψίας
Αριθ. θέσεων
δειγµατοληψίας
Πλήθος
δειγµάτων
ανά
έτος

εβδοµαδιαία

µηνιαία

τρεις µετρήσεις
ηµερησίως

µηνιαία

µηνιαία

12

6

12

8

2

624

72

13140

96

24

Τύπος

µεικτό
δείγµα
3 φορές ανά
1 ώρα
ηµερησίως

ολοκληρωµένο
δείγµα
-----

στιγµιαίο
δείγµα
Ώρες UTC 9,
12 και 15

µεικτό δείγµα

στιγµιαίο
δείγµα
10
µεγαλύτεροι
παραγωγοί

Αναλυτικά
στοιχεία
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Σηµείωση:
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι δυνατόν να
αυξηθεί ως εξής:
-

∆ειγµατοληψία ατµοσφαιρικού αέρα: καθηµερινώς σε 24-ωρη βάση.
∆ειγµατοληψία για εναποθέσεις: 1 δείγµα ανά εβδοµάδα και 1 δείγµα ανά ηµέρα σε
επιλεγµένους σταθµούς.
Μέτρηση ρυθµού δόσης γ - ακτινοβολίας: καµία µεταβολή.
∆ειγµατοληψία υδάτων: 1 δείγµα ανά εβδοµάδα, 1 δείγµα ανά ηµέρα σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Γάλα και µεικτό διαιτολόγιο: η δειγµατοληψία θα αναδιαµορφωθεί και θα επεκταθεί πλήρως,
ανάλογα µε τις πληροφορίες σχετικά µε την ανά περιφέρεια ραδιενεργό ρύπανση. Όταν συνέβη
το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ πραγµατοποιήθηκαν ευρύτατης κλίµακας συντονισµένες µετρήσεις
σε τρόφιµα (αγελαδινό και πρόβειο γάλα, δηµητριακά, τυρί κ.λπ.) και αναλύονταν πολλές
χιλιάδες δείγµατα κάθε µήνα.

3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

3.1

∆ειγµατοληψία αέρα (κωδικός Α)

Συσκευές δειγµατοληψίας
Χρησιµοποιούνται δειγµατολήπτες εµβολοφόρου αντλίας ελαίου που έχουν συναρµολογηθεί από τον
«∆ηµόκριτο», µε ρυθµό δειγµατοληψίας 50 m3 ηµερησίως.
Οι συσκευές δειγµατοληψίας είναι εξοπλισµένες µε µετρητές όγκου αέρα, οι µετρήσεις των οποίων
αναφέρονται µε κάθε δείγµα.
Φίλτρα
Για τη δειγµατοληψία ατµοσφαιρικού αέρα χρησιµοποιείται φίλτρο Watman 41. Το εµβαδόν της
ενεργού επιφανείας του δείγµατος ισούται µε 10,8 cm2 (D = 3,7 cm).
Γεωµετρία δειγµατοληψίας
Οι δειγµατολήπτες αέρα είναι εγκατεστηµένοι εντός µεταλλικών περιβληµάτων διαστάσεων 1x1m, τα
οποία τους προστατεύουν από τις βροχοπτώσεις, επιτρέποντας παράλληλα την απρόσκοπτη είσοδο
του αέρα µέσω πλευρικών πλεγµάτων. Το ύψος της δειγµατοληψίας είναι περίπου 1,2 m.
Θέσεις, φορείς εκµετάλλευσης
Οι περισσότεροι σταθµοί βρίσκονται εντός της περιµέτρου σταθµών της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας και στελεχώνονται από το προσωπικό της. Τρεις δειγµατολήπτες βρίσκονται σε σταθµούς
ηλεκτροπαραγωγής µε καύση λιγνίτη και λειτουργούν µε προσωπικό αυτών των σταθµών. Ο σταθµός
του «∆ηµόκριτου» λειτουργεί µε προσωπικό του ΕΡΠ.
3.2

∆ειγµατοληψία ραδιενεργής εναπόθεσης (κωδικός D)

Συσκευές δειγµατοληψίας και γεωµετρία
Η συσκευή δειγµατοληψίας είναι κυλινδρικό πλαστικό δοχείο διατοµής 0,075 m2, εκτεθειµένο άµεσα
στις ατµοσφαιρικές εναποθέσεις, σε ύψος ενός µέτρου από την επιφάνεια του εδάφους. Στο σταθµό
του «∆ηµόκριτου» χρησιµοποιείται επιπλέον δοχείο δειγµατοληψίας 1 m2 από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι χειριστές έχουν οδηγίες:
α.
β.

Να υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον 1 cm νερό στο δοχείο. Τούτο ελέγχεται καθηµερινώς.
Κατάλληλες ποσότητες αποσταγµένου νερού αποστέλλονται τακτικά στους σταθµούς
µετρήσεων.
Να µεταγγίζουν το περιεχόµενο των δοχείων (µετά από ισχυρή βροχόπτωση) στα δοχεία
µεταφοράς που παρέχονται τακτικά για τον σκοπό αυτό.
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γ.

Να χρησιµοποιούν επιπλέον αποσταγµένο νερό για να µεταγγίζεται το τελευταίο µέρος
του δείγµατος στα δοχεία µεταφοράς.

Καινούργια δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά, πριν από το τέλος του
2005.
Θέσεις, φορείς εκµετάλλευσης
Τρεις δειγµατολήπτες βρίσκονται σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε καύση λιγνίτη και λειτουργούν
µε προσωπικό των εν λόγω σταθµών. Οι σταθµοί των Αθηνών στελεχώνονται από προσωπικό του
ΕΡΠ και ο σταθµός της Θεσσαλονίκης λειτουργεί µε προσωπικό του Πανεπιστηµίου της
Θεσσαλονίκης.
3.3

Μετρήσεις έντασης γ - ακτινοβολίας (κωδικός G)

Συσκευές µέτρησης
Για τις συνήθεις µετρήσεις έντασης γ - ακτινοβολίας χρησιµοποιούνται ανιχνευτές NaI Xetex 501A
που προστατεύονται από τις βροχοπτώσεις και την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία µε ειδικά
περιβλήµατα. Οι χειριστές έχουν την οδηγία να καταγράφουν τις τιµές µέτρησης τρεις φορές
ηµερησίως. Οι τιµές αυτές διαβιβάζονται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ηµερήσια βάση
και όλα τα δεδοµένα αποστέλλονται στο ΕΡΠ.
Παράµετροι µέτρησης
Οι ανιχνευτές είναι τοποθετηµένα σε ύψος περίπου 1m από την επιφάνεια του εδάφους. Οι ανιχνευτές
έχουν όγκο 100 cm3 και ευαισθησία της τάξης των 700 cpm ανά µR/h (661 keV για γ - ακτινοβολία
του Cs-137). Καταγράφονται οι τιµές ρυθµού κρούσεων για χρονικό διάστηµα ενός λεπτού.
Θέσεις, χειριστές
Οι περισσότεροι ανιχνευτές βρίσκονται εντός της περιµέτρου µετεωρολογικών σταθµών που ανήκουν
στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στελεχώνονται από το προσωπικό της. ∆ύο ανιχνευτές
βρίσκονται σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε καύση λιγνίτη και λειτουργούν µε προσωπικό των εν
λόγω σταθµών. Ο σταθµός του «∆ηµόκριτου» λειτουργεί µε προσωπικό του ΕΡΠ και οι σταθµοί της
Θεσσαλονίκης λειτουργούν µε προσωπικό του ΕΡΠ και του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης
3.4

∆ειγµατοληψία υδάτων (κωδικός W)

∆ιαδικασία δειγµατοληψίας
Τα µηνιαία δείγµατα ποτάµιων υδάτων συντίθενται από ηµερήσια δείγµατα 1 λίτρου που λαµβάνονται
από την επιφάνεια των ποταµών. Τα µηνιαία µεικτά δείγµατα αποστέλλονται στο ΕΡΠ για περαιτέρω
ανάλυση. Μεικτά δείγµατα λαµβάνονται από το δίκτυο ύδρευσης εβδοµαδιαίως. Από τους κύριους
υδροταµιευτήρες των Αθηνών λαµβάνονται δείγµατα µηνιαίως. Ο όγκος δείγµατος στις
προαναφερόµενες δύο περιπτώσεις είναι 3 λίτρα.
Θέσεις, χειριστές
Τέσσερις από τους σταθµούς βρίσκονται εντός στρατιωτικών βάσεων στα σύνορα µε τη Βουλγαρία
και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), και στελεχώνονται από
προσωπικό του ελληνικού στρατού. Οι σταθµοί του «∆ηµόκριτου» και της Αθήνας λειτουργούν µε
προσωπικό του ΕΡΠ και της Θεσσαλονίκης λειτουργεί µε προσωπικό του Πανεπιστηµίου της
Θεσσαλονίκης.
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3.5

∆ειγµατοληψία γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου (κωδικός M)

∆ιαδικασία δειγµατοληψίας
Γάλα.
Υπό κανονικές συνθήκες, παρασκευάζεται µεικτό δείγµα ανά µήνα, αποτελούµενο
από τα δείγµατα 9 µεγάλων γαλακτοπαραγωγών της Ελλάδας κατ’ αναλογία του µεριδίου τους στην
αγορά.
Μεικτό διαιτολόγιο.
13 βασικά συστατικά (κρέατα, γάλα, λαχανικά, δηµητριακά κ.λπ..)
αναµειγνύονται σύµφωνα µε τα επίσηµα δεδοµένα σχετικά µε την ποσοστιαία αναλογία τους στο
διαιτολόγιο του µέσου Έλληνα.
Θέσεις, φορείς
∆είγµατα γάλακτος λαµβάνονται από 10 ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες: ∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΜΕΒΓΑΛ,
∆Ω∆ΩΝΗ, ΝΟΥΝΟΥ, ΣΕΡΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΚΡΗΤΗ.
Τα δείγµατα για το µεικτό διαιτολόγιο λαµβάνονται από τις υπεραγορές της Αθήνας. Η σύσταση του
οµογενοποιηµένου δείγµατος είναι η εξής:
Βόειο κρέας:
Χοιρινό κρέας:
Κρέας πουλερικών:
Ψάρια:
Λαχανικά:

124 g
128 g
64 g
68 g
330 g

Γάλα: 360 ml
Τυρί: 82 g
Αυγά: 48 g
Πατάτες:336 g

Φυλλώδη λαχανικά:
Άλλα λαχανικά:
Φρούτα:
Αλεύρι:

170 g
540 g
516 g
550 g

Οι ανωτέρω ποσότητες ισούνται µε τη διπλάσια ηµερήσια κατανάλωση του µέσου Έλληνα.
4.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

4.1

∆είγµατα αέρα (κωδικός A)

Τα δείγµατα αέρα δεν υποβάλλονται σε προπαρασκευαστική επεξεργασία.
4.2

∆είγµατα ραδιενεργής εναπόθεσης (κωδικός D)

Ο όγκος των δειγµάτων που λαµβάνονται κυµαίνεται ανάλογα µε τη βροχόπτωση στην περιοχή
δειγµατοληψίας, συνήθως µεταξύ 1 και 3 λίτρων. Τα δείγµατα υποβάλλονται σε αργή εξάτµιση δύο
σταδίων, σε θερµοκρασία 60oC. Τα στερεά υπολείµµατα ζυγίζονται. Για την µετέπειτα µέτρηση της
ολικής β - ραδιενέργειας χρησιµοποιείται µέρος του υπολείµµατος το βάρος του οποίου δεν
υπερβαίνει 500 mg. Στην περίπτωση γ - φασµατοµετρίας για τον προσδιορισµό των εναποθέσεων Cs137 χρησιµοποιείται ολόκληρο το υπόλειµµα.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή/και όταν απαιτούνται άµεσα αποτελέσµατα, τα δείγµατα
εναποθέσεων είναι δυνατόν να µετρηθούν απευθείας σε δοχεία Marinelli 1 dm³.
4.3

Μετρήσεις έντασης γ - ακτινοβολίας (κωδικός G)

∆εν υπάρχει επεξεργασία.
4.4

∆είγµατα υδάτων (κωδικός W)

Τα δείγµατα υδάτων υποβάλλονται στην ίδια ακριβώς επεξεργασία όπως και τα δείγµατα της
ραδιενεργής εναπόθεσης (βλ. ανωτέρω 4.2). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή/και όταν απαιτούνται
γρήγορα αποτελέσµατα, τα δείγµατα ύδατος είναι δυνατόν να µετρηθούν απευθείας σε δοχεία
Marinelli 1 dm³.
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4.5

∆είγµατα γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου (κωδικός M)

Τα µεικτά δείγµατα διαιτολογίου συντίθενται σύµφωνα µε τους συντελεστές στάθµισης των διαφόρων
συστατικών στο τυπικό διαιτολόγιο του Έλληνα και στη συνέχεια οµογενοποιούνται και
αποτεφρώνονται (υλικό βάρους 3,3 kg ανά δείγµα). Αποτεφρώνονται δείγµατα γάλακτος ενός λίτρου.
Τα δείγµατα που προορίζονται για τον προσδιορισµό του Cs-137 µε γ - φασµατοµετρία διακριτικής
ικανότητας δεν υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή/και όταν απαιτούνται γρήγορα αποτελέσµατα, τα δείγµατα
γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου είναι δυνατόν να µετρηθούν αµέσως µετά την οµογενοποίηση, σε
ένα από τα δύο εγκεκριµένα από το ΕΡΠ κυλινδρικά δοχεία (40 ml και 500 ml) ή σε δοχεία Marinelli
1 dm³.
Για τον προσδιορισµό του Sr-90, τα αποτεφρωµένα δείγµατα υποβάλλονται σε ραδιοχηµική ανάλυση.
Η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία περιγράφεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών των Εργαστηρίων
Περιβαλλοντικών Μετρήσεων (EML) (Βιβλιογραφική παραποµπή 1)*.
*

Οι παραποµπές παρατίθενται στο τέλος του παρόντος προσαρτήµατος.

5.

ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

5.1

∆είγµατα αέρα (κωδικός A)

Υπό κανονικές συνθήκες, τα δείγµατα αέρα (φίλτρα) µετρώνται σε συσκευή µέτρησης χαµηλής β ραδιενέργειας για τον προσδιορισµό της ολικής β - ραδιενέργειας στον ατµοσφαιρικό αέρα. Κάθε
µέτρηση διαρκεί 60 λεπτά Το ελάχιστο όριο ανίχνευσης (2σ) είναι 0,24 mBq/µ3 για δείγµατα αέρα 50
m3. Συνεπώς, η συνήθης ολική β - ραδιενέργεια στον ατµοσφαιρικό αέρα, της τάξεως 1 mBq/m3,
προσδιορίζεται µε επαρκή ακρίβεια και, επίσης, καλύπτεται επαρκώς η τιµή αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ
που είναι 2 mBq/m3 (µε βάση το ισότοπο Sr-90, Βιβλιογραφική παραποµπή 2).
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τον προσδιορισµό ειδικών ραδιονουκλιδίων στον ατµοσφαιρικό
αέρα χρησιµοποιείται γ - φασµατοµετρία υψηλής διακριτικής ικανότητας.
Πίνακας 3. Ελάχιστα όρια ανίχνευσης (2σ) σε επιλεγµένα ραδιονουκλίδια στον ατµοσφαιρικό αέρα,
µε τη χρήση συστήµατος γ - φασµατοµετρίας υψηλής διακριτικής ικανότητας που
διαθέτει ανιχνευτή σχετικής απόδοσης 90% (στα 1,33 MeV).
Νουκλίδιο

Zr-95

Ru-103

I-131

I-132

Cs-134

Cs-137

Ce-144

ΕΟΑ (15 min), mBq/m3

1,0

1

0,9

0,7

0,9

1,4

6

ΕΟΑ (20 h), mBq/m3

0,12

0,11

0,10

0,08

0,10

0,16

0,7

Σηµειώσεις:
1.

Οι υψηλότερες τιµές αφορούν ταχείες µετρήσεις 15 λεπτών (κατά κανόνα, σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης), ενώ οι χαµηλότερες τιµές αφορούν µετρήσεις διάρκειας 20 ωρών.

2.

Οι τιµές αφορούν δείγµα ατµοσφαιρικού αέρα 50 m3.

5.2

∆είγµατα ραδιενεργής εναπόθεσης (κωδικός B)

Υπό κανονικές συνθήκες, το στερεό υπόλειµµα των δειγµάτων εναπόθεσης ή µέρος του (που δεν
υπερβαίνει 0,5 g) µεταφέρεται σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, διαµέτρου 2,3 cm και µετράται µε
απαριθµητή χαµηλής β - ραδιενέργειας για τον προσδιορισµό της εναπόθεσης ολικής β ραδιενέργειας (ο ειδικός ρυθµός εκποµπής β - σωµατιδίων ανά m2). Κάθε µέτρηση διαρκεί 60 λεπτά.
Εφαρµόζεται διόρθωση αυτοαπορρόφησης ανάλογα µε την ειδική µάζα του δείγµατος υπολείµµατος
(mg/cm2). Το ελάχιστο όριο ανίχνευσης (2σ) είναι 0,20 mBq/m2. Συνεπώς, οι τιµές εναπόθεσης ολικής
β - ραδιενέργειας , κατά κανόνα από 10 έως 20 1 Bq/m2, προσδιορίζονται µε επαρκή ακρίβεια.
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Τα δείγµατα εναπόθεσης αναλύονται επίσης για τον προσδιορισµό του Cs-137 µε γ - φασµατοµετρία
υψηλής διακριτικής ικανότητας. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται όλο το υπόλειµµα σε δοχείο
διαµέτρου 2,3 cm. Το ύψος του δείγµατος δεν υπερβαίνει (κατά κανόνα) 3 mm. Η διάρκεια κάθε
µέτρησης είναι 20 ώρες και η τιµή ΕΟΑ (2σ) 0,16 Bq/µ2 για τα συνήθη δοχεία δειγµατοληψίας 0,075
m2 και 0,012 Bq/µ2 για τα δοχείο δειγµατοληψίας 1 m2 του σταθµού του «∆ηµόκριτου».
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τον προσδιορισµό των εναποθέσεων ειδικών ραδιονουκλιδίων
χρησιµοποιείται γ - φασµατοµετρία υψηλής διακριτικής ικανότητας στο στερεό υπόλειµµα.
Πίνακας 4. Ελάχιστα όρια ανίχνευσης (2σ) σε επιλεγµένα ραδιονουκλίδια σε εναπόθεση, µε τη
χρήση συστήµατος γ - φασµατοµετρίας υψηλής διακριτικής ικανότητας που διαθέτει
ανιχνευτή σχετικής απόδοσης 90% (στα 1,33 MeV).
Νουκλίδιο

Zr-95

Ru-103

I-131

I-132

Cs-134

Cs-137

Ce-144

ΕΟΑ (15 min), Bq/m2

0,7

0,6

0,6

0,45

0,6

0,9

0,8

ΕΟΑ (20 h), Bq/m2

0,07

0,06

0,06

0,05

0,06

0,1

0,09

Σηµειώσεις:
1.

Οι υψηλότερες τιµές αφορούν ταχείες µετρήσεις 15 λεπτών (κατά κανόνα, σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης), ενώ οι χαµηλότερες τιµές αφορούν µετρήσεις διάρκειας 20 ωρών.

2.

Οι τιµές αφορούν µέτρηση σε υπόλειµµα από συλλέκτες εναπόθεσης εµβαδού 0,075 m2.

Όταν απαιτούνται γρήγορες και κατά προσέγγιση εκτιµήσεις, τα δείγµατα των εναποθέσεων είναι
δυνατόν να µετρηθούν απευθείας (πριν από την εξάτµιση) σε δοχεία Marinelli 1 dm³. Στην περίπτωση
αυτή, οι τιµές ΕΟΑ του πίνακα 4 αυξάνονται στο διπλάσιο ή τετραπλάσιο (ανάλογα µε τον όγκο του
δείγµατος εναπόθεσης).
5.3

Μετρήσεις έντασης γ - ακτινοβολίας (κωδικός G)

Τα δεδοµένα σχετικά µε το ρυθµό κρούσεων µετατρέπονται σε µR/h, χρησιµοποιώντας συντελεστές
βαθµονόµησης που προσδιορίζονται µε συσκευή βαθµονόµησης του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτου» µε
πρότυπη πηγή Ra-226. Αυτό γίνεται προς διευκόλυνση, τα δε αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για συγκριτικούς (ενδεικτικούς) σκοπούς.
Οι παρατηρούµενοι µέσοι ρυθµοί έκθεσης κυµαίνονται, ανάλογα µε τον σταθµό, µεταξύ 4 και 12
µR/h. Ύστερα από βροχοπτώσεις παρατηρούνται παροδικές αυξήσεις. Η κατ’ εκτίµηση τιµή ΕΟΑ σε
περίπτωση συµπτωµατικής ρύπανσης είναι της τάξης των 2 έως 3 µR/h, ανάλογα µε τον συνήθη
ρυθµό έκθεσης του σταθµού.
5.4

∆είγµατα υδάτων (κωδικός W)

Υπό κανονικές συνθήκες, το στερεό υπόλειµµα των δειγµάτων υδάτων ή µέρος τους (που δεν
υπερβαίνει 0,5 g) µεταφέρεται σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, διαµέτρου 2,3 cm και µετράται σε
απαριθµητή χαµηλής β - ραδιενέργειας για τον προσδιορισµό της ολικής β - ραδιενέργειας (ο ειδικός
ρυθµός εκποµπής β - σωµατιδίων ανά m3). Κάθε µέτρηση διαρκεί 60 λεπτά. Εφαρµόζεται διόρθωση
αυτοαπορρόφησης ανάλογα µε την ειδική µάζα του δείγµατος των καταλοίπων (mg/cm2). Το ελάχιστο
όριο ανίχνευσης (2σ) είναι 3,6 Bq/m3 (3,6 mBq/l). Συνεπώς, οι τιµές ολικής β - ραδιενέργειας στα
ύδατα, κατά κανόνα της τάξης των 100 Bq/m3, προσδιορίζονται µε επαρκή ακρίβεια
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τον προσδιορισµό των ειδικών ραδιονουκλιδίων σε επιφανειακά
ύδατα και στο πόσιµο νερό χρησιµοποιείται γ - φασµατοµετρία υψηλής διακριτικής ικανότητας στα
στερεά υπολείµµατα.
Πίνακας 5. Ελάχιστα όρια ανίχνευσης (2σ) σε επιλεγµένα ραδιονουκλίδια σε νερό, µε τη χρήση
συστήµατος γ - φασµατοµετρίας υψηλής διακριτικής ικανότητας που διαθέτει ανιχνευτή
σχετικής απόδοσης 90% (στα 1,33 MeVMeV).
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Νουκλίδιο

Z-95r

Ru-103

I-131

I-132

C-134s

Cs-137

Ce-144

ΕΟΑ (15 min), mBq/l

18

16

14

11

14

24

95

ΕΟΑ (20 h), mBq/l

2

1,7

1,5

1,2

1,5

2,7

11

Σηµειώσεις:
1.

Οι υψηλότερες τιµές αφορούν ταχείες µετρήσεις 15 λεπτών (κατά κανόνα, σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης), ενώ οι χαµηλότερες τιµές αφορούν µετρήσεις διάρκειας 20 ωρών.

2.

Οι τιµές αφορούν µέτρηση υπολείµµατος σε δείγµατα υδάτων 3 λίτρων.

3.

Οι τιµές ΕΟΑ Cs-137 πληρούν επαρκώς τις σχετικές τιµές αναφοράς της ΕΕ, που είναι 1000
mBq/l επιφανειακά ύδατα και 100 mBq/l πόσιµο νερό (Βιβλιογραφική παραποµπή 2).

Όταν απαιτούνται γρήγορες εκτιµήσεις, τα δείγµατα υδάτων είναι δυνατόν να µετρηθούν απευθείας
(πριν από την εξάτµιση) σε δοχεία Marinelli 1 dm³. Στην περίπτωση αυτή, οι τιµές ΕΟΑ του πίνακα 5
αυξάνονται επί 3,5.
5.5

∆είγµατα γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου (κωδικός M)

5.5.1

Προσδιορισµός Cs-137

Τα αποτεφρωµένα δείγµατα γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου µετρώνται µε γ - φασµατοµετρία
υψηλής διακριτικής ικανότητας σε κυλινδρικό δοχείο 40 ml (D = 70 mm, H = 15 mm). Η διάρκεια
κάθε µέτρησης είναι 20 ώρες.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή/και όταν απαιτούνται γρήγορα αποτελέσµατα, τα δείγµατα
γάλακτος και µεικτού διαιτολογίου είναι δυνατόν να µετρηθούν αµέσως µετά την οµογενοποίηση, σε
ένα από τα δύο εγκεκριµένα από το ΕΡΠ κυλινδρικά δοχεία (40 ml και 500 ml) ή σε δοχεία Marinelli
1 dm³.
Πίνακας 6. Ελάχιστα όρια ανίχνευσης (2σ) σε επιλεγµένα ραδιονουκλίδια σε δείγµατα γάλακτος και
µεικτού διαιτολογίου, µε τη χρήση συστήµατος γ - φασµατοµετρίας υψηλής διακριτικής
ικανότητας που διαθέτει ανιχνευτή σχετικής απόδοσης 90% (στα 1,33 MeVMeV) –
κύλινδρος 40 ml.
Νουκλίδιο

Zr-95

Ru-103

I-131

I-132

Cs-134

Cs-137

Ce-144

ΕΟΑ (15 min), Bq/kg

1,1

1,0

0,9

0,7

0,9

1,4

6

ΕΟΑ (20 h), Bq/kg

0,12

0,11

0,1

0,08

0,1

0,15

0,65

Σηµειώσεις:
1.

Οι υψηλότερες τιµές αφορούν ταχείες µετρήσεις 15 λεπτών (κατά κανόνα, σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης), ενώ οι χαµηλότερες τιµές αφορούν µετρήσεις διάρκειας 20 ωρών.

2.

Οι τιµές αφορούν απευθείας µετρήσεις σε οµογενοποιηµένα δείγµατα γάλακτος ή τροφίµων
των 40 ml. Όταν τα δείγµατα είναι αποτεφρωµένα, οι τιµές ΕΟΑ είναι µικρότερες, συνήθως το
υποδιπλάσιο έως υποτριπλάσιο (ανάλογα µε την περιεκτικότητα του δείγµατος σε νερό).

3.

Οι τιµές ΕΟΑ Cs-137 (µεταξύ 0,1 και 0,15 Bq/kg αποτεφρωµένα δείγµατα και χρόνο µέτρησης
20 ώρες) πληρούν επαρκώς τις σχετικές τιµές αναφοράς της ΕΕ, που είναι 0,5 Bq/l γάλας, 0,2
Bq ανά ηµέρα ή περίπου 0,15 Bq/kg µεικτό διαιτολόγιο (και 0,1 Bq/l πόσιµο νερό)
(Βιβλιογραφική παραποµπή 2).
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5.5.2

Προσδιορισµός Sr-90

Για τον προσδιορισµό του Sr-90, τα αποτεφρωµένα δείγµατα υποβάλλονται σε ραδιοχηµική ανάλυση
που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α.
β.
γ.

Χηµικό διαχωρισµό του Sr από το Ca, άλλα προϊόντα σχάσης και φυσικά ραδιονουκλίδια
(επεξεργασία µε ατµίζον HNO3, BaCrO4 και Y(OH)3).
Καθυστέρηση για την επίτευξη ραδιενεργού ισορροπίας µεταξύ Sr-90 και Υ-90.
Χηµικό διαχωρισµό του Y µε τη µορφή υδροξειδίου, το οποίο µετατρέπεται σε οξαλικό άλας
για µετέπειτα µέτρηση της ολικής β - ραδιενέργειας.

Το χηµικό προϊόν προσδιορίζεται σταθµοµετρικά µε προσθήκη σταθερού Y ως παράγοντα
αντίδρασης.
Το ΕΟΑ (2σ) της µεθόδου ισούται µε 0,05 Bq/kg. Η τιµή αυτή πληρεί επαρκώς τις σχετικές τιµές
αναφοράς της ΕΕ, που είναι 0,1 Bq/l γάλα, 0,08 Bq ανά ηµέρα ή περίπου 0,06 Bq/kg µεικτό
διαιτολογιο (και 0,05 Bq/l πόσιµο νερό) (Βιβλιογραφική παραποµπή 2).
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται βασίζεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών EML (Βιβλιογραφική
παραποµπή 1).
6.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆εν πρόκειται για συστηµατικές µεθόδους. Ακολουθούν σύντοµες περιγραφές.
6.1.

Προσδιορισµός Cs-137 σε θαλάσσιο ύδωρ

Ραδιοχηµικός διαχωρισµός βασιζόµενος στη συγκαθίζηση µε AMP. Χρησιµοποίηση του Cs-134 για
τον προσδιορισµό της χηµικής απόδοσης. Μέτρηση µε γ - φασµατοµετρία (Μεθοδολογία Βιβλιογραφικές παραποµπές 1 και 3)
6.2.

Προσδιορισµός µεικτών προϊόντων σχάσης σε θαλάσσιο ύδωρ

Ραδιοχηµικός διαχωρισµός βασιζόµενος στη συγκαθίζηση µε Y(OH)3. Σύστηµα µέτρησης χαµηλής β ραδιενέργειας (Μεθοδολογία - Βιβλιογραφικές παραποµπές 1 και 3).
6.3.

Προσδιορισµός συγκεντρώσεων ραδονίου στην ατµόσφαιρα

Ολική α-απαρίθµηση µε σύστηµα κυψελίδων (cell system) ZnS της Lucas των 0,17 λίτρων. Απόδοση
απαρίθµησης 70%, ΕΟΑ (2σ) = 20 Bq/m3. Η µέθοδος είναι κατάλληλη για περιοχές µε αυξηµένες
συγκεντρώσεις ραδονίου, αλλά η ΕΟΑ πληρεί επαρκώς τις προτεινόµενες από την ΕΕ τιµές των 200 /
400 Bq/m3 για τις συγκεντρώσεις ραδονίου σε εσωτερικό χώρο (Μεθοδολογία - Βιβλιογραφική
παραποµπή 5).
6.4.

Προσδιορισµός ειδικής ενεργότητας και «ισοδύναµης συγκέντρωσης ισορροπίας» των
θυγατρικών ισοτόπων ραδονίου µικρής διάρκειας ζωής στην ατµόσφαιρα

Ολική α-απαρίθµηση σε τρία διαστήµατα µε θυρίδα σπινθηρισµού (scintillation window) ZnS της
Lucas των 3,5 cm ZnS. Απόδοση απαρίθµησης 35%, ΕΟΑ (2σ) = 1 Bq/m3 (για ισοδύναµη
συγκέντρωση ισορροπίας).
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7.

TΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

7.1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ γ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Πλήθος συστηµάτων:
Τύποι ανιχνευτών:
Σχετικές αποδόσεις
Ενεργειακή ανάλυση:
Ρυθµός κρούσεων
υποβάθρου:
Πολυδιαυλικοί αναλυτές:

Λογισµικό ανάλυσης

Γεωµετρία µέτρησης

Πρότυπα βαθµονόµησης:

Μεθοδολογία
∆ιασφάλιση της
ποιότητας:

7.2

3 εργαστηριακά και 2 για µετρήσεις in situ
HpGe, NaI
2 από 20%, 1 από 40% και 1 από 90%
(στα 1,33 MeV, µε κρύσταλλο NaI 3 x 3 ιντσών)
περίπου 2 keV στα 1,33 MeV.
Περίπου 1 cps στην περιοχή 30 – 2000 keV (20% απόδοση).
4, µε υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή, 4000 και 8000
διαύλων
Το επιτόπιο σύστηµα διαθέτει δυνατότητα τηλεδιαβίβασης
δεδοµένων
Λογισµικό πλήρους ανάλυσης σε όλες τις περιπτώσεις
Εξειδικευµένες βιβλιοθήκες φυσικών και τεχνητών
ραδιονουκλιδίων
1.
Φίλτρα: D=3,7 cm, H=0,2 mm
2.
Εναποθέσεις και υδάτινα υπολείµµατα: D=2,3 cm, H=1–2
mm
3.
∆είγµατα τροφίµων, αποτεφρωµένα δείγµατα: D=70 mm,
H=15 mm
4.
∆είγµατα τροφίµων: D=80 mm, H=100 mm
5.
∆είγµατα τροφίµων και υδάτων: Marinelli 1 dm³
πρότυπα σηµειακής πηγής,
πρότυπα διαλύµατα πολλαπλών ραδιονουκλιδίων,
πρότυπα πολλαπλών ραδιονουκλιδίων διαφορετικής πυκνότητας
(γεωµετρία 3)
Βιβλιογραφική παραποµπή 4
- Τακτική συµµετοχή σε διεθνείς ασκήσεις συγκριτικής
βαθµονόµησης
- Μετρήσεις επαλήθευσης για κάθε σύστηµα µία φορά την
εβδοµάδα
- Μετρήσεις υποβάθρου µηνιαίως

Συστήµατα α - φασµατοµετρίας

Πλήθος συστηµάτων:
Τύποι ανιχνευτή:
Εµβαδόν ανιχνευτή

2
Ανιχνευτές επιφανειακού φράγµατος πυριτίου
300 mm2, 1200 mm2

Ενεργειακή ανάλυση:

< 25 keV στα 6 MeV

Ρυθµός κρούσεων
υποβάθρου
Πολυδιαυλικοί αναλυτές:
Λογισµικό ανάλυσης:

< 1 cps στην περιοχή 1 – 9 MeV

Πρότυπα βαθµονόµησης:
Μεθοδολογία
∆ιασφάλιση της
ποιότητας:

2, µε υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή, 2000 διαύλων
Εξειδικευµένο λογισµικό ανάλυσης
Εξειδικευµένες βιβλιοθήκες φυσικών και τεχνητών
ραδιονουκλιδίων
Τριπλή πρότυπη πηγή υπερουράνιων στοιχείων
Βιβλιογραφική παραποµπή 4
Μετρήσεις βαθµονόµησης και υποβάθρου πραγµατοποιούνται
µια φορά την εβδοµάδα
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7.3

Σύστηµα µέτρησης χαµηλής β - ραδιενέργειας

Πλήθος συστηµάτων:

1

Τύπος ανιχνευτή:
Απόδοση απαρίθµησης :
Ρυθµός κρούσεων
υποβάθρου:

Αναλογικός απαριθµητής ροής αερίου
Περίπου 35% για αµφότερες τις γεωµετρίες µέτρησης
< 1 cpm
Φυσική θωράκιση και µείωση του θορύβου υποβάθρου µε την
µέθοδο των αντισυµπτώσεων
Αυτόµατη λειτουργία, αλλαγή δείγµατος και καταγραφή /
εκτύπωση δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Έλεγχος δειγµάτων/
δεδοµένων:
Επεξεργασία δεδοµένων
και αποθήκευση των
αποτελεσµάτων:
Γεωµετρία µέτρησης:

Πρότυπα βαθµονόµησης:
Χρόνος µέτρησης:
ΕΟΑ (2σ):
∆ιασφάλιση της
ποιότητας:

Μέσω ειδικού λογισµικού που αναπτύχθηκε στο ΕΡΠ
1.

Φίλτρα : D=3,7 cm, H=0,2 mm

2.

Εναποθέσεις και υδάτινα κατάλοιπα: D=2,3 cm, H=1–2
mm

Πρότυπα K-40 and Cs-137
Κατά κανόνα 60 λεπτά ανά δείγµα
12 mBq για µέτρηση 60 λεπτών
Μετρήσεις βαθµονόµησης και υποβάθρου καθηµερινώς

Βιβλιογραφικές παραποµπές
1.
2.
3.
4.
5.

EML Procedures Manual, US DOE, 1983 (revised 1992), HASL 300, Editors N. A. Chiego et
al, EML, New York, NY).
Environmental Radioactivity in the European Community, 1987-1990, EUR 15699,
Luxembourg, 1995, p. 145.
Methodology for assessing Impacts of Radioactivity on Aquatic Ecosystems, IAEA TRS 190,
Vienna (1979).
A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures, NCRP Report No 58, Washington,
USA (1978).
‘Metrology and Monitoring of Radon, Thoron and their decay products’, NEA / OECD Experts
Report, OECD 1985, Paris.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΡΠ – ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Το προσωπικό του ΕΡΠ αποτελείται από 4 επιστήµονες (2 Φυσικοί, 1 Βιολόγος και 1 Μαθηµατικός)
και 5 τεχνικούς.
Το ΕΡΠ αποτελείται από τις τρεις µονάδες :
α.

µονάδα καταχώρισης δειγµάτων (όπου καταχωρίζονται τα δείγµατα και εκδίδονται τα
εξερχόµενα έγγραφα).

β.

µονάδα επεξεργασίας δειγµάτων (µε δύο χωριστά τµήµατα για τη φυσική και την χηµική
επεξεργασία των δειγµάτων).

γ.

µονάδα µετρήσεων ραδιενέργειας (µε χωριστά τµήµατα για τη γ – φασµατοµετρία και την ολική
β - ραδιενέργεια / άλλα είδη µετρήσεων.

1.

Ροή των βηµάτων και των αποτελεσµάτων µέτρησης

Τα δείγµατα των συστηµατικών ελέγχων καταχωρίζονται µε µονοσήµαντο όνοµα δείγµατος. Στις
πληροφορίες που καταχωρίζονται περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα δεδοµένα (είδος δείγµατος,
περίοδος δειγµατοληψίας, ηµεροµηνία και ώρα άφιξης δείγµατος, όγκος (ή µάζα), κλπ.).
Tο δείγµα διαβιβάζεται στη µονάδα προετοιµασίας δειγµάτων και υπόκειται σε φυσική ή/και χηµική
επεξεργασία. Οι παράµετροι και τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας προστίθενται στο έγγραφο
καταχώρισης του δείγµατος.
Μετά τη φυσική ή/και χηµική επεξεργασία το δείγµα προωθείται στη µονάδα µετρήσεων
ραδιενέργειας. Το άµεσο αποτέλεσµα(τα) της µέτρησης προστίθεται επίσης στο έγγραφο καταχώρισης
δείγµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις διενεργούνται περαιτέρω υπολογισµοί, ώστε να προκύψει ή
τελική ποσότητα ραδιενέργειας (συνήθως τιµή ειδικής ενεργότητας ) και το σφάλµα της (το πλήρες
σφάλµα, όπου συµπεριλαµβάνονται στατιστικά και συστηµατικά σφάλµατα (βαθµονόµησης)).
Οι τελικοί υπολογισµοί εκτελούνται µε τη χρήση λογιστικών φύλλων MS Excel, όπου εξάλλου
καταγράφονται όλα τα δεδοµένα του δείγµατος. Τα αρχεία αυτά χρησιµοποιούνται για την
ηλεκτρονική αποθήκευση των αποτελεσµάτων, πέραν της καταγραφής (σε έντυπο). Επιπλέον, τα
δείγµατα ελέγχων ρουτίνας (ή ότι προωθήθηκε για µέτρηση µετά την προεπεξεργασία) αποθηκεύονται
για τουλάχιστον πέντε έτη, για λόγους σύγκρισης / αναφοράς.
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2.

Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα τελικά αποτελέσµατα αξιολογούνται από τον χειριστή των
µετρήσεων εάν συµµορφώνονται µε τα καθορισµένα όρια συγκέντρωσης ραδιενέργειας. Σε
περίπτωση που έχει σηµειωθεί υπέρβαση αυτών των ορίων, ο χειριστής ενηµερώνει τον αρµόδιο
επιστήµονα (τον / την προϊστάµενο του εργαστηρίου ή τον / την αναπληρωτή του/της). Ανάλογα µε το
είδος του δείγµατος ή/και την τιµή του αποτελέσµατος, το αρµόδιο για την αξιολόγηση πρόσωπο έχει
τη δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετη(ες) µέτρηση(εις), να συµπληρώσει ειδικό έγγραφο
πιστοποίησης ή/και να ενηµερώσει την ΕΕΑΕ στην περίπτωση που χρειάζονται επειγόντως ειδικά
µέτρα.
3.

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων

Υπό κανονικές συνθήκες, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων από τους συστηµατικούς ελέγχους της
ραδιενέργειας περιβάλλοντος αποστέλλονται στην ΕΕΑΕ κάθε µήνα, υπό µορφή κανονικών
λογιστικών φύλλων MS Excel, µε συνηµµένη επιστολή υπογεγραµµένη από τον προϊστάµενο του
ΕΡΠ.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η συχνότητα και το είδος των αποτελεσµάτων που διαβιβάζονται
στην ΕΕΑΕ καθορίζονται από το σχετικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση πυρηνικού
ατυχήµατος / συµβάντος και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5
ΕΡΠ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2000
1.

Μετρήσεις στον ατµοσφαιρικό αέρα

Στο δίκτυο δειγµατοληψίας χρησιµοποιείται ενιαίος τύπος δειγµατολήπτη ατµοσφαιρικού αέρα. Ο
σταθµός µετρήσεων της Λαµίας δεν χρησιµοποιείται πλέον. Νέα τηλεµετρική µετεωρολογική
συσκευή λειτουργεί πλέον στον σταθµό του «∆ηµόκριτου». Στα µεγέθη που µετρώνται
συµπεριλαµβάνονται η θερµοκρασία, η σχετική εργασία, η κατεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου, η
ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και οι κατακρηµνίσεις.
2.

Μετρήσεις εναπόθεσης

Καινούργια δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά, πριν από το τέλος του
2005. Ο κύριος δειγµατολήπτη εναποθέσεων στον σταθµό µετρήσεων του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτου» έχει
µετατοπισθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη παρεµβολή από τον περιβάλλοντα χώρο.
3.

Μετρήσεις γ - ακτινοβολίας

Έχουν προστεθεί δύο νέοι σταθµοί µέτρησης, στο Αλιβέρι και το Αργοστόλι.
4.

Μετρήσεις στο γάλα

Έχει αυξηθεί σε δέκα το πλήθος των γαλακτοπαραγωγών στην Ελλάδα που παρέχουν δείγµατα.
5.

Μετρήσεις σε µεικτό διαιτολόγιο

Έχει διπλασιαστεί η ποσότητα του διαιτολογίου ούτως ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία των µετρήσεων.
Η στρατηγική δειγµατοληψίας έχει τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ευρύτερη κάλυψη της
παραγωγής.
6.

Υπολογισµοί και αποθήκευση δεδοµένων

Από το 2003 χρησιµοποιούνται νέα λογιστικά φύλλα MS Excel για τον υπολογισµό και την
αποθήκευση των αποτελεσµάτων του ελέγχου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερες εκτυπώσεις σε χαρτί προβλέπονται για:
-

∆ειγµατοληψία ατµοσφαιρικού αέρα στον σταθµό του «∆ηµόκριτου» (όπου εκτελούνται
πρόσθετες µετρήσεις των θυγατρικών στοιχείων ραδονίου και θορονίου)
∆ειγµατοληψία ατµοσφαιρικού αέρα στο σταθµό της Κέρκυρας
Cs-137 και Sr-90 στο γάλα
Cs-137 και Sr-90 σε µεικτό διαιτολόγιο
ολική β - ραδιενέργεια σε εναπόθεση (∆ηµόκριτος)
ολική β - ραδιενέργεια στα ύδατα (λίµνη Μαραθώνα)
όλες οι µετρήσεις γ - φασµατοµετρίας.

Σε ορισµένες περιπτώσεις παρέχονται επίσης αντίγραφα των αρχικών φύλλων όπου έχουν
συµπληρωθεί τα δεδοµένα χειρογράφως.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6
ΤΕΡΠ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ειγµατοληψία

Συχνότητα
δειγµατοληψίας

Σηµείο
δειγµατοληψίας

Λεπτοµέρειες

Ύδατα
ταµιευτήρων

µηνιαία

4

1 δείγµα στην εκροή
του ταµιευτήρα

Λιµναία ύδατα

2 δείγµατα ανά 3 µήνες

3

1 δείγµα από το κέντρο
της λίµνης

Ύδατα ποταµών

µηνιαία

4 (ποταµοί στα βόρεια
σύνορα της Ελλάδας)

Καθορισµένα σηµεία
δειγµατοληψίας

Ατµοσφαιρικός
αέρας

µηνιαία

Σε απόσταση 200-300
m από την καπνοδόχο
του ΕΕΑ-1

8-10ήµερη διάρκεια
δειγµατοληψίας

Ατµοσφαιρικός
αέρας

3 φορές ανά µήνα

Σε απόσταση 200-300
m από την καπνοδόχο
του ΕΕΑ-1

24-ωρη διάρκεια
δειγµατοληψίας

Έδαφος

3 φορές ανά έτος

Σε 3 διαφορετικές
εκτάσεις του ΕΚΕΦΕ

6 σηµεία
δειγµατοληψίας ανά
έκταση
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7
ΤΕΡΠ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1

Εξοπλισµός αναλύσεων

Είδος εξοπλισµού
3 γ - φασµατόµετρα χαµηλού υποβάθρου (HPGe 70%, 50%, 20%)
3 φορητά γ - φασµατόµετρα (HPGe 35%, 20%, 35%)
Αναλογικός απαριθµητής ακτινοβολίας α/β (ένας αναλογικός απαριθµητής ροής αερίου OXFORDECLIPSE και ένας αναλογικός θάλαµος αερίου Thermo Eberline FHT 1100)
Σύστηµα α- φασµατοσκοπίας (µε 12 θαλάµους) Canberra Alpha Analyst
Φασµατόµετρο φθορισµού ακτίνων Χ
Το Ελληνικό τηλεµετρικό δίκτυο δόσεων ακτινοβολίας γ διαθέτει 4 ανιχνευτές ακτινοβολίας γ στα
ύδατα και 25 ανιχνευτές µεγάλου εύρους για µετρήσεις ρυθµού δόσης ακτίνων γ. Η ευαισθησία
κάθε ανιχνευτή είναι κάτω των 10 nSv/h για µετρήσεις 10 λεπτών.
∆ιάφορoι φορητοί µετρητές ακτινοβολίας γ
Φορητοί µετρητές ακτινοβολίας α, β, Χ
Φορητά συστήµατα δειγµατοληψίας ατµοσφαιρικού αέρα (3)
2.

Συνήθεις έλεγχοι

∆είγµατα

Κατηγορίες ραδιονουκλιδίων

Ατµοσφαιρικού αέρα

∆όση γ - ακτινοβολίας περιβάλλοντος

Αερόφερτα σωµατίδια

Ολική β - ραδιενέργεια, Cs-137

Επιφανειακά ύδατα

Κατάλοιπα ακτινοβολίας β, Cs-137

Πόσιµο νερό

Cs-137, φυσικά ραδιονουκλίδια

Γάλα

Cs-137, K-40

Μεικτό διαιτολόγιο

Cs-137

3.

Μέθοδοι αναλυτικών µετρήσεων

-

Φασµατοµετρία α- ακτινοβολίας. Αποµόνωση και καθίζηση ουρανίου, θορίου, πλουτωνίου και
αµερικίου στα ύδατα, τη βλάστηση και το έδαφος.
Αποµόνωση και προσδιορισµός Cs-137 στα ύδατα και το γάλα.

-
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8
ΤΕΡΠ - ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.

Θέσεις

1.1

Οι µετρητές ρυθµού δόσης (µαύρα σηµεία) βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες:
Αλεξανδρούπολη

Ιωάννινα

Λάρισα

Μεγαλόπολη

Πάτρα

Ν. Φιλαδέλφεια
Βόλος
Κέρκυρα
Σούδα

Καβάλα
Κεφαλονιά
Κοµοτηνή
Χανιά

Λαµία
Λέσβος
Λήµνος
Αγ. Παρασκευή

Ναύπλιο
Πτολεµαΐδα
Ρόδος
Σαλαµίνα

Θεσσαλονίκη
Σάµος
Σέρρες

1.2

Οι σταυροί επισηµαίνουν τη θέση των σταθµών για τα ποτάµια
από αριστερά προς τα δεξιά: ποταµοί Αξιός, Στρυµόνας, Νέστος και Έβρος.

1.3

Στα επισηµαινόµενα µε κύκλο σηµεία βρίσκονται οι συσκευές µέτρησης αερολυµάτων:
Αλεξανδρούπολη, Σέρρες και Πτολεµαΐδα.

2.

Μετρητές ρυθµού δόσης.

Τύπος

σφαιρικός θάλαµος ιοντισµού υψηλής πίεσης
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Αέριο / πίεση
Αργόν στις 25 ατµόσφαιρες
Ευαισθησία
50 keV έως > 10 MeV
Εύρος
10E-08 έως 0,1 Gy/h
Ακρίβεια
± 5% για το εύρος 10E-08 έως 0,01 Gy/h, ± 7% άνω των 0,01 Gy/h
Κατευθυντική ανταπόκριση
± 2% άνω γωνίας 4π
3.

Φασµατόµετρα γ - ακτινοβολίας για ποτάµια ύδατα

Ανιχνευτής
Γεωµετρία
Θωράκιση
Ευαισθησία
Εύρος
ΕΟΑ
Ύψος άντλησης
∆ειγµατολήπτης

NaI (3 επί 3 ίντσες)
Marinelli (ανοξείδωτος χάλυβας)
µόλυβδος πάχους 50 mm
10 keV έως 1,25 MeV
100 Bq/µ³ έως 10E-06 Bq/m³
< 500 Bq/µ³ για Cs-137 και < 370 Bq/µ³ για Co-60 (1800 δευτερόλεπτα)
10 m
αυτόµατος, 10 δοχεία χωρητικότητας 2000 cm³ έκαστο (ή ικανότητα
δειγµατοληψίας ενός µηνός)
Ρυθµός δειγµατοληψίας 2000 ml/ηµέρα
4.

Συστήµατα για τα αερολύµατα

Φίλτρο αερολυµάτων

Φίλτρα από ίνες γυαλιού 0,5 µm (60 mm)
Φίλτρα ενεργού άνθρακα (60 mm)
Σύστηµα άντλησης
~ 6m3/h
Ανιχνευτής PIPS
Εµβαδόν: 1700 mm2
∆ιακριτική ικανότητα: ~55keV - α
~30 keV - β
Ανιχνευτής NaI
Σωλήνας 2” PM
∆ιακριτική ικανότητα: 8,5% (662 keV Cs-137)
Ρυθµός δόσης γ -ακτινοβολίας Αναλογικός θάλαµος
Μετεωρολογικά στοιχεία
Θερµοκρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου, και βροχοµετρήσεις
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