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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα
Από το Πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης (Τακτική)
της 06ης Οκτωβρίου 2022
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός Απόφασης
135 / 2022
Στο Δίστομο Βοιωτίας, σήμερα 06 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε στην 17η τακτική συνεδρίαση για το έτος
2022, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr
(https://epresence.gov.gr), στο Ενοριακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Διστόμου, κατόπιν της υπ’
αριθμ. πρωτ. (οικ) 223269/637/30.09.2022 πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Σπυρίδωνος
Νικολάου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθέναν από τους
Περιφερειακούς Συμβούλους για την τοποθέτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 3ο
Εισηγητής

Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη
(ΕΣΑΡΠΕΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε
πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων.
κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.
Σπυρίδων Νικολάου, διαπίστωσε ότι από τα πενήντα ένα (51) μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου είναι:
Παρόντες
➢
➢
➢
➢

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου
Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου
Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δρόσος Παρασκευάς

➢

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :
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Περιφερειακές Παρατάξεις
Α/Α

"Επιμένουμε στην καρδιά
της Ελλάδας"

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση
Απόστολος Γκλέτσος"

Παρών/ούσα

1

Αναγνώστου Μαρία

τηλεδιάσκεψη

1

Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία

2

Αποστολόπουλος Κων/νος

φυσική παρουσία/
τηλεδιάσκεψη

2

Αντωνίου Λάμπρος

τηλεδιάσκεψη

3
4

Αργυροπούλου Ευθυμία
Βαρδακώστας Κων/νος

τηλεδιάσκεψη
τηλεδιάσκεψη

3
4

Γκάβαλης Σταμάτης
Γκλέτσος Απόστολος

τηλεδιάσκεψη
τηλεδιάσκεψη

5

Βουρδάνος Δημήτριος

φυσική παρουσία/
τηλεδιάσκεψη

5

Δαύρης Ανδρέας

6

Γαλάνης Κων/νος

τηλεδιάσκεψη

6

7

Δελμούζος Γεώργιος

φυσική παρουσία/
τηλεδιάσκεψη

8

Καλαντζή Αικατερίνη

φυσική παρουσία/
τηλεδιάσκεψη

Α/Α

9

Καραγιάννης Κων/νος

10

Κελαϊδίτης Γεώργιος

11
12
13

Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική
Σύνολο Συμβούλων"Ενωτική Περιφερειακή
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"
"Στερεά Υπεροχής"

√
τηλεδιάσκεψη
5

1

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

τηλεδιάσκεψη

1

Ακριώτου Θεοδώρα

φυσική παρουσία

φυσική παρουσία

2

Αναγνωστάκης Δημήτριος

φυσική παρουσία

Κούκουζας Ευάγγελος

τηλεδιάσκεψη

3

Λάμπου Σπυρίδων

φυσική παρουσία

Κυρμανίδης Ηλίας

τηλεδιάσκεψη

4

Μελισσάρης Ιωάννης

φυσική παρουσία

Μπακομήτρος Κων/νος

φυσική παρουσία

5

Μπερμπερής Μωυσής

φυσική παρουσία

14
15

Μπουρμάς Ηλίας
Νικολάου Σπυρίδων

τηλεδιάσκεψη
φυσική παρουσία

6
7

Παρασκευάς Δρόσος
Σκούρας Γεώργιος

φυσική παρουσία
φυσική παρουσία

16

Παπαθωμά Φανή

φυσική παρουσία

17

Περγαντάς Ιωάννης

φυσική παρουσία

Α/Α

18

Σανίδας Ηλίας

φυσική παρουσία

1

19

Τασιός Αριστείδης

τηλεδιάσκεψη

20

Τοουλιάς Ανδρέας

τηλεδιάσκεψη

Σύνολο Συμβούλων
"Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Α/Α "Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"
1

Α/Α

Γιώτης Χαράλαμπος
Σύνολο Συμβούλων
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"
Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Σύνολο Συμβούλων
"Στερεά Υπεροχής"

Α/Α

20

0

Παρών

Απών

τηλεδιάσκεψη

1

"Ελεύθερη Στερεά"
Βούλγαρης
Αντώνιος
Σύνολο
Συμβούλων
"Ελεύθερη Στερεά"
"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"

Πολυζώη Νίκη
Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση
στη Στερεά Ελλάδα"

Α/Α

"Πατρίδα μας η Στερεά"

7

0

Παρών
φυσική παρουσία

Απών

1

0

Παρούσα

Απούσα

φυσική παρουσία
1

0

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

1

0

1

Γέμελος Εμμανουήλ

φυσική παρουσία

Παρόντες

Απόντες

2

Μπατζελή Κατερίνα

φυσική παρουσία

1

Αχινιώτης Χριστόφορος

φυσική παρουσία

3

Μπέτσιος Νικόλαος

τηλεδιάσκεψη

2

Βελισσαρίου Αναστάσιος

τηλεδιάσκεψη

4

Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος

φυσική παρουσία/
τηλεδιάσκεψη

3

Δούρος Χρήστος

τηλεδιάσκεψη

5

Φακος Χαράλαμπος

4

Δρένιος Σωτήριος

τηλεδιάσκεψη

5

Καρύκα Άννα

6

Πατσιούρας Γεώργιος

7

Σιαλμάς Βασίλειος
Συνολο Ανεξάρτητων
Περιφερειακών Συμβούλων

Σύνολο Συμβούλων
"Πατρίδα μας η Στερεά"

φυσική παρουσία

"Λαϊκή Συσπείρωση
Στερεάς Ελλάδας"

φυσική παρουσία
5

0

Παρών/ούσα

Απών/ούσα

φυσική παρουσία/
τηλεδιάσκεψη

Α/Α

φυσική παρουσία

1

Καραβασίλη Ιουλία

τηλεδιάσκεψη

2

Μπασδέκης Κων/νος

τηλεδιάσκεψη

Χρονάς Αναστάσιος

φυσική παρουσία

7

0

3

Σύνολο Συμβούλων Λαϊκή Συσπείρωση
Στερεάς Ελλάδας

Απών/ούσα

φυσική παρουσία

3

0

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51)
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47) Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Στο στάδιο της συζήτησης ειδικών ζητημάτων ενδιαφέροντος του Δήμου Διστόμου Αράχωβας – Αντίκυρας, προσήλθαν στην αίθουσα οι Περιφερειακές Σύμβουλοι: κ. Αικατερίνη
Καλαντζή και κ. Νίκη Πολυζώη, ενώ επίσης συνδέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Σωτήριος
Δρένιος. Επίσης πριν την ημερήσια διάταξη αποσυνδέθηκαν: ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Κων/νος Βαρδακώστας, ο επικεφαλής της περιφερειακής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή
Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος» κ. Απόστολος Γκλέτσος, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» κ. Κων/νος Μπασδέκης και η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιουλία
Καραβασίλη. Απών καθ’ όλη τη συνεδρίαση ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ανδρέας
Δαύρης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα, άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κ. Ασημίνα Μπακάρα και παρών ήταν και ο αναπληρωτής Γραμματέας κ. Φώτιος Παπαευσταθίου,
υπάλληλος επίσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου, έδωσε τον λόγο στον
εισηγητή του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κ. Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ. αριθμ. πρωτ. 221549/929/29.09.2022
εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα:

1.
2.

3.

4.

5.

Έχοντας υπόψιν:
Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/2002), όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-20180-Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ [Πρόγραμμα Κλεισθένης] και του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης [Πρόγραμμα
Καλλικράτης] (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύουν.
Την 1η Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη
Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός
συνόρων, η οποία εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την υπ.
Αριθμ. 1703/26-5-2022 Απόφασή του (ΑΔΑ: 60Κ746ΝΠΙΘ-6ΨΣ), κατόπιν εισήγησης της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
Το υπ. Αριθμ. Π/999/8318/2022 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
όσον αφορά τη διαβίβαση του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική
Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση
εκτός συνόρων.
Την υπ. Αριθμ. 17 της 26./09./2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, του Ειδικού
Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση
εκτός συνόρων που συνέταξε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε εφαρμογή της 1ης
Έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη
(ΕΣΑΡΠΕΑ) της Γ.Γ.Π.Π. και της Ε.Ε.Α.Ε.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1. (1) Σχέδιο ΕΣΑΡΠΕΑ Π.Στ.Ε. (60 σελίδες)
2. Το (3) & (4) σχετ.

Συνολικά απόντες κατά την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος ήταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
κ. Κων/νος Βαρδακώστας, κ. Δημήτριος Βουρδάνος, κ. Κων/νο Καραγιάννης, κ. Ηλίας Σανίδας, κ.
Απόστολος Γκλέτσος, κ. Ανδρέας Δαύρης, κ. Θεοδώρα Ακριώτου, κ. Σπυρίδων Λάμπου, κ.
Κατερίνα Μπατζελή, κ. Χαράλαμπος Φάκος, κ. Ιουλία Καραβασίλη και κ. Κων/νος Μπασδέκης. Ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου αν και ρωτήθηκε κατά την ψηφοφορία και
ήταν συνδεδεμένος, δεν απάντησε.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
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Αποφασίζει
Kατά πλειοψηφία, με τριάντα πέντε (35) ψήφους υπέρ και τρεις (3) κατά, εγκρίνει
σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, το Ειδικό Σχέδιο
Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός
συνόρων που συνέταξε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, σε εφαρμογή της 1ης Έκδοσης του
Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
της Γ.Γ.Π.Π. και της Ε.Ε.Α.Ε.
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά
της Ελλάδας».
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» .
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!».
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά».
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Στερεάς Ελλάδας».
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη
Στερεά», κ. Χαράλαμπος Γιώτης.
Υπέρ ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ.
Αντώνιος Βούλγαρης.
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη
Στερεά Ελλάδα», κ. Νίκη Πολυζώη.
Υπέρ ψήφισε η Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Άννα Καρύκα
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Δρένιος.
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σιαλμάς.
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πατσιούρας
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δούρος.
Υπέρ ψήφισε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόφορος Αχινιώτης
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΔΑ: 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΑΝΑΓΚΗ (ΕΣΑΡΠΕΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Λαμία
Σεπτέμβριος 2022

ΑΔΑ: 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

Πίνακας Περιεχομένων
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................................................................................ 3
ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................ 4
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ............................................................................................................................................... 4
2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ............................................................. .5
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ........................................................................................... .5
4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ .............................................................................................................................. 6
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ........................................................................................................... 6
6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ .............................................................................................................................................. 7
7. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ .................................................................................................................................... 8
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ Ή
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ
ΣΥΝΟΡΩΝ…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………….9
1. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ................................................................................. 9
2. ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ................................................................................................. 9
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ …….. 10
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ................................................................................................................................................ 10
2. ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (ΔΕΣΜΗ Α) ……....... 14
3. ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΓΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (ΔΕΣΜΗ Β) .............................................................................. 18
4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .......................................................................................................................................................... 20
5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ………………….……..…............21
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ........................................................................................................... 36
7. ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ .............................................................................................................................. 39
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ .............................................................................................................................................. 40
8.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ..................................................................................................................... 40
8.2 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ...................................................................................................................... 40
ΜΕΡΟΣ IV. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................................................... 42
1. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ................................................................... 42
2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ/ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ........................................................................................... 42
ΜΕΡΟΣ V. ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ .............................................................................................. 44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ........................................................................................................................................................ 45
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ……….……..45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ....................................................................................................................................................... 47
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΛΟΓΩ ΡΑΔΙΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ.47
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ..................................................................................................................................................... 48
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ….... 48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ..................................................................................................................................................... 49
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΡΑ, ΕΔΑΦΟΥΣ, ΝΕΡΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ................................... 49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ...................................................................................................................................................... 50
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ. ............................................................................... 50
1. Είδη δειγμάτων και μέθοδοι δειγματοληψίας................................................................................................... 50
2. Διακίνηση δειγμάτων ........................................................................................................................................ 50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ Π.Π. ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π..............................51
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………53
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ Π.Π. ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε……………………………………………………………………………………………………..53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ Π.ΣΤ.Ε……………………………………………………………………………….……………………….56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………61
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………61
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1……………12
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2……………13
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3……………16
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4……………17
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5……………20
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6……………38
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7……………39
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8……………41
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9……………43
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10……….…43

ΑΔΑ: 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

Συντομογραφίες
Α.Δ.Κ.Ε.Α.
Υ.Κ.Κ.Π.Π.
Γ.Γ.Π.Π.
Ε.Ε.Α.Ε.
ΕΛ.ΑΣ.
Ε.Σ.Α.Ρ.Π.Ε.Α.
Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ.

Π.ΣΤ.Ε.

Ανάλυση Δυνητικών Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Ελληνική Αστυνομία
Ειδικά σχέδια Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων/ Μονάδα
Εμπλεκόμενων Φορέων
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
Προεδρικό Διάταγμα
Υπουργική Απόφαση
International Atomic Energy Agency, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Nuclear Energy Agency of Organisation for Economic Co-operation and Development,
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Π.Ε.

Περιφερειακή Ενότητα

Α.Δ.Π.Π.

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Δ.Α.Ο.Κ.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ.

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Τ.Π.Π.

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Δ.Τ.Ε

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τ.Μ.Ε.

Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΠΕ.ΠΥ.Δ.

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση

ΔΙ.Π.Υ.Ν

Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού

ΓΕ.Π.Α.Δ.
Α.Δ.
Ε.Ε.Λ
Χ.Υ.Τ.Α.

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Αστυνομική Διεύθυνση
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Χ.Β.Ρ.Π.

Χημικό Βιολογικό Ραδιολογικό Πυρηνικό (Περιστατικό)

Κ.Υ.Α.
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Π.Δ.
Υ.Α.
Ι.Α.Ε.Α.
N.E.A./O.E.C.D.

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3

ΑΔΑ: 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σε εφαρμογή του άρθρου 97 του ΠΔ 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με το
σύστημα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης από ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα, το έτος 2019
εκπονήθηκε από την Ε.Ε.Α.Ε. και υποβλήθηκε στη Γ.Γ.Π.Π. η αξιολόγηση των δυνητικών καταστάσεων
ραδιολογικής/πυρηνικής έκτακτης ανάγκης (ΑΔΚΕΑ, 1η Έκδοση). Βάσει της ΑΔΚΕΑ εκδίδονται, υπό τον
συντονισμό της Γ.Γ.Π.Π. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Ε. και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως αυτοί
καθορίζονται στο Παράρτημα Α του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ [Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 243/Β)], τα αντίστοιχα Ειδικά Σχέδια Απόκρισης σε Ραδιολογική ή
Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ).
Η Α.Δ.Κ.Ε.Α. περιλαμβάνει τα παρακάτω σενάρια καταστάσεων ραδιολογικής ή πυρηνικής έκτακτης
ανάγκης που δύναται να προκύψουν εντός της Ελληνικής επικράτειας, λαμβανομένου υπόψη και του
γεγονότος ότι η Ελληνική επικράτεια δύναται να πληγεί από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που
λαμβάνουν χώρα εκτός του εδάφους της:
α) Ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό εκτός συνόρων
β) Πυρηνικό ατύχημα σε ελλιμενισμένο πυρηνοκίνητο πλοίο
γ) Ατύχημα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση εντός συνόρων
δ) Έκτακτη ανάγκη με εμπλοκή επικίνδυνης πηγής σε απρόβλεπτη τοποθεσία
ε) Ατύχημα κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών
στ) Κακόβουλη πράξη με χρήση ραδιολογικού ή πυρηνικού παράγοντα.
Το Ειδικό Σχέδιο (1η Έκδοση) συντάχθηκε από το Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών & λοιπών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και
εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την υπ. Αριθμ. 1703/26-5-2022 Απόφασή
του (ΑΔΑ: 60Κ746ΝΠΙΘ-6ΨΣ), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με το υπ. Αριθμ. Πρωτ.: Π/999/8318/2022 μας
διαβίβασε το ανωτέρω σχέδιο και μας ζητήθηκε υπό τον συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να σχεδιάσουμε το πλαίσιο υπό το οποίο θα
υλοποιηθούν οι δράσεις που προβλέπονται στο Ειδικό Σχέδιο από τις οργανικές μονάδες της
Περιφέρειας.
Το εν λόγω Σχέδιο της Π.Στ.Ε. δεν θα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και θα πρέπει σε αυτό να
περιγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα:
• Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκομένων οργανικών μονάδων της Π.Στ.Ε..
• Διαγράμματα Ροής πληροφορίας.
• Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (όπως
αυτές αναφέρονται στην παρ. 2 του Μέρους ΙΙ της 1ης Έκδοσης του ΕΣΑΡΠΕΑ της Γ.Γ.Π.Π.) καθώς και των
αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση,
ιδιότητα/ειδικότητα, τηλέφωνα, email). Παρατίθεται ξεχωριστά (του παρόντος Σχεδίου) το Παράρτημα Χ
με τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων για την υλοποίηση δράσεων Π.Π. σε επίπεδο Π.Στ.Ε.
Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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• Υλικά και μέσα που απαιτούνται για τη δρομολόγηση των δράσεων της Π.Στ.Ε., καθώς και διαδικασίες
εύρεσης των μέσων αυτών.
• Διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη διακίνηση των δειγμάτων και για την εκτέλεση των
δειγματοληψιών με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του Μέρους ΙΙΙ και στο Παράρτημα V του
παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ.
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα αποτελείται από το παρόν Σχέδιο με τα συνημμένα
παραρτήματα που συντάχθηκε με ευθύνη της Α.Δ.Π.Π. και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 17/2609-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε.
Από την Α.Δ.Π.Π. της Π.Στ.Ε. συμμετείχε στη σύνταξη και έκδοση του σχεδίου ο Πολύζος Φ. Ζώης
Προϊστάμενος της Α.Δ.Π.Π.

2. Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση του παρόντος Σχεδίου
Η διαδικασία της Αναθεώρησης και Επικαιροποίησης του παρόντος Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε
Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ), εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική
εγκατάσταση εκτός συνόρων, πραγματοποιείται σε επίπεδο Π.Στ.Ε. και αναφέρεται στον έλεγχο και
ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους
του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Ειδικού Σχεδίου
γίνεται κατόπιν εισήγησης οποιουδήποτε εμπλεκόμενου φορέα, για επικαιροποίηση στοιχείων ή λόγους
όπως, ενδεικτικά:
• Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες του εμπλεκόμενου φορέα.
• Οργανωτικές αλλαγές και στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκομένων υπηρεσιών.
• Δημιουργία νέων υποδομών, Υπηρεσιών κ.ά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

α/α

Τμήματα & Σελίδες που
επηρεάστηκαν

Ημερομηνία
έγκρισης
αναθεώρησης

Παρατηρήσεις

1

3. Οδηγίες για την εφαρμογή του Σχεδίου
Το παρόν Σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε περίπτωση που συμβεί ή υπάρχει η υπόνοια ότι
έχει ή θα συμβεί έκλυση ραδιενέργειας στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος
σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων που δύναται να πλήξει την Ελληνική επικράτεια.
Το Σχέδιο ενεργοποιείται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακό Συντονιστή Π.Π.
/Χωρικό/-ούς Αντιπεριφερειάρχη/-ες των Π.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν, οποτεδήποτε
ενημερωθούν από τον Γ.Γ.Π.Π. ή την Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ. ότι η προαναφερόμενη έκλυση ραδιενέργειας
δύναται να προκαλέσει διασπορά ραδιενέργειας στην Ελληνική επικράτεια σε επίπεδα που δεν δύναται
να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε.
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4. Σκοπός του Ειδικού Σχεδίου
Με το παρόν Ειδικό Σχέδιο αντιμετώπισης σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός
συνόρων που δύναται να πλήξει την Ελληνική επικράτεια επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη
απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Π.Στ.Ε.:
• για την προστασία της υγείας1 και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών αρμοδιότητας Π.Στ.Ε.,
• για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του
συμβάντος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσο-, μακρο-πρόθεσμα,
• για την ενημέρωση των πολιτών.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η
διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

5. Αντικειμενικοί Στόχοι Ειδικού Σχεδίου
• Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε επίπεδο
διοίκησης σε όλες τις φάσεις-πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
• Συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση το θεσμικό τους πλαίσιο, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών εντός της Π.Στ.Ε., λόγω εκδήλωσης
σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος εκτός των συνόρων, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της
καθημερινής λειτουργίας των περιοχών που έχουν πληγεί από τη διασυνοριακή έκτακτη ανάγκη.

1

Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ) και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, ως σκοπός των ΕΣΑΡΠΕΑ
όσον αφορά την προστασία της υγείας νοείται «η αποφυγή αντιδράσεων ιστών του οργανισμού που οδηγούν σε σοβαρές
ντετερμινιστικές επιπτώσεις σε οποιοδήποτε άτομο από τον πληγέντα πληθυσμό, καθώς και η μείωση της επικινδυνότητας των
στοχαστικών επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές ακτινοπροστασίας και τα επίπεδα αναφοράς του συστήματος
ακτινοπροστασίας» (παρ. 5β, άρθρο 97, ΠΔ 101/2018). Όπως αναλύεται λεπτομερώς στην παρ. 6 του παρόντος Μέρους, δεν
αναμένονται στη χώρα μας συνθήκες κατά την εξεταζόμενη έκτακτη ανάγκη που να συνεπάγονται ντετερμινιστικές επιπτώσεις.
Κατά συνέπεια, σε πρακτικό επίπεδο, ως σκοπός όσον αφορά την προστασία της υγείας του πληθυσμού νοείται η μείωση της
επικινδυνότητας των στοχαστικών επιπτώσεων. Αυτό διασφαλίζεται έχοντας επιλέξει στο παρόν Ειδικό Σχέδιο ως επίπεδο
αναφοράς για την έκθεση των μελών του κοινού κατά την έκτακτη ανάγκη τη χαμηλότερη τιμή που προβλέπει η νομοθεσία,
δηλαδή 20 mSv το έτος (άρθρο 7 και Παράρτημα I του ΠΔ 101/2018).
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6. Ανάλυση κινδύνου
Καθώς η χώρα δεν διαθέτει πυρηνικούς σταθμούς, η παρούσα περίπτωση έκτακτης ανάγκης αφορά
ενδεχόμενο σοβαρό ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό σε άλλο κράτος, με διασυνοριακών επιπτώσεων
έκλυση ραδιενέργειας στο περιβάλλον.
Τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα που έχουν συμβεί είναι ευρέως γνωστά λόγω των πολύ σοβαρών
επιπτώσεών τους, αλλά και λόγω του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου τους, καθώς και του
μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού παγκοσμίως. Τέτοια ατυχήματα ήταν το πυρηνικό ατύχημα στο
Chernobyl το 1986, αλλά και το πιο πρόσφατο στη Fukushima το 2011. Ένα σοβαρό ατύχημα σε πυρηνικό
σταθμό στην Ευρώπη, αν και θεωρείται μικρής πιθανότητας, ειδικά μετά τις βελτιώσεις στο Ευρωπαϊκό
σύστημα πυρηνικής ασφάλειας τα τελευταία χρόνια, εντούτοις δεν μπορεί να αποκλειστεί και επομένως
απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.
Ο ραδιολογικός κίνδυνος συνδέεται με την άμεση έκθεση κατά τη διέλευση του ραδιενεργού νέφους,
λόγω απευθείας ακτινοβόλησης από το νέφος και λόγω εισπνοής του. Καθώς το ραδιενεργό νέφος
μεταφέρεται και διασπείρεται μέσω της ατμόσφαιρας, ποσοστό των ραδιενεργών στοιχείων που περιέχει
εναποτίθεται στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Η εναπόθεση επιτείνεται κατά πολύ εάν τυχόν
ταυτόχρονα επικρατούν φαινόμενα βροχοπτώσεων. Η ραδιενέργεια που εναποτίθεται στο έδαφος
προκαλεί, δευτερογενώς, εξωτερική έκθεση λόγω της απευθείας ακτινοβολίας και ενδεχόμενη εσωτερική
έκθεση, λόγω της κατάποσης ραδιοϊσοτόπων μέσω της ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας. Τα
ραδιοϊσότοπα ενδιαφέροντος είναι κυρίως το ιώδιο-131, το καίσιο-134 και το καίσιο-137, καθώς
αποτελούν δείκτες της ραδιορρύπανσης. Τα πρώτα επίφοβα είδη διατροφής όσον αφορά την άμεση
προστασία του πληθυσμού είναι τα φυλλώδη λαχανικά, τα κηπευτικά, το γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής
και η πόση βρόχινου νερού (εφεξής «πρώτη ομάδα προϊόντων»). Σε δεύτερο χρόνο, εξετάζονται και λοιπά
προϊόντα φυτικής προέλευσης (κυρίως ζωοτροφές) με εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων
δειγματοληψίας και διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων της περιεχόμενης σε αυτά ραδιενέργειας.
Σύμφωνα με τη διεθνή κατηγοριοποίηση των ραδιολογικών ή πυρηνικών κινδύνων2, δηλαδή ανήκουν
σε κατηγορία σχετικά χαμηλού επιπέδου ραδιολογικής διακινδύνευσης. Πράγματι, οι αναλύσεις
τεκμηριώνουν ότι οι πιθανές ραδιολογικές συνέπειες πέραν μιας ζώνης μερικών δεκάδων χιλιομέτρων
από τον σταθμό3 οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικού ατυχήματος εκτός συνόρων
εντάσσονται στην «κατηγορία 4 δεν ξεπερνούν τα δοσιμετρικά κριτήρια για τη λήψη επειγόντων μέτρων
προστασίας του γενικού πληθυσμού, όπως η εκκένωση ή η χορήγηση σταθερού ιωδίου. Η συνθήκη αυτή
ισχύει με μεγάλα περιθώρια ασφάλειας για τη χώρα μας, δεδομένου ότι οι κοντινότεροι σταθμοί, δηλαδή,
Kozloduy (Βουλγαρία), Cernavoda (Ρουμανία), Pakks (Ουγγαρία), Krško (Σλοβενία), απέχουν από τα
σύνορα 250, 320, 600 και 700 km, αντίστοιχα, ο δε, υπό κατασκευή, σταθμός Akkuyu (Τουρκία) απέχει 330
km. Ως εκ τούτου, η παρούσα περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνει επείγουσες δράσεις
απόκρισης για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στην υγεία του γενικού πληθυσμού, ενώ είναι αντιληπτό ότι
δεν υπάρχουν επιπτώσεις σε εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, ανάλογα με το μέγεθος της
έκλυσης και τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορεί να λάβει χώρα μη αμελητέα διασπορά της ραδιενεργού
ρύπανσης σε τμήματα της Ελληνικής επικράτειας, με αρνητικές συνέπειες στην αγροτοκτηνοτροφική
παραγωγή και στη διάθεση τέτοιων προϊόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου και ενδεχόμενου
πλήγματος στην εικόνα και την εμπιστοσύνη, τόσο στα ίδια τα παραγόμενα προϊόντα, όσο και γενικότερα
στην κοινωνική λειτουργία και σε οικονομικές δραστηριότητες και κλάδους, όπως π.χ. ο τουρισμός.
2Περιλαμβάνεται

στη δημοσίευση Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements, GSR Part 7, 2015 του Διεθνούς
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Η βιβλιογραφική αυτή αναφορά χρησιμοποιείται ως βάση για το παρόν Ειδικό Σχέδιο, δυνάμει της παρ. 10, άρθρο 97 του ΠΔ
101/2018.
3Δηλαδή, πέραν των οριοθετημένων ζωνών και αποστάσεων έκτακτης ανάγκης της «εγκατάστασης κατηγορίας I ή ΙΙ» όπου έχει συμβεί το ατύχημα.
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7. Κεντρική ιδέα απόκρισης
Λόγω των περιορισμένων πληροφοριών και δεδομένων για την εξέλιξη του ατυχήματος και της
έκλυσης, καθώς και της εν γένει μεγάλης αβεβαιότητας σε τέτοιου είδους ατυχήματα, η απόκριση
βασίζεται καταρχάς σε εκτιμήσεις της διασποράς του ραδιενεργού νέφους και παροχής συστάσεων στον
πληθυσμό για την ενδεδειγμένη συμπεριφορά πριν, μετά και κατά τη διάρκεια διέλευσης του
ραδιενεργού νέφους.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που είτε προβλέπεται βάσιμα, είτε διαπιστώνεται από τις ενδείξεις του
τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας η υπέρβαση του προκαθορισμένου κριτηρίου ρυθμού
δόσης της ραδιενεργού ακτινοβολίας στον ελλαδικό χώρο («επιχειρησιακό επίπεδο επέμβασης», OIL3γ),
εφαρμόζονται άμεσα μέτρα περιορισμού της «πρώτης ομάδας προϊόντων» (παρ. 3 του παρόντος
Μέρους). Το μέτρο λαμβάνεται πριν ακόμα υπάρξουν οι δειγματοληπτικές μετρήσεις σε τρόφιμα και
περιβαλλοντικά δείγματα, δεδομένου ότι οι δειγματοληψίες και η διεξαγωγή αυτών των εργαστηριακών
μετρήσεων απαιτούν χρόνο και δεν μπορούν να υποστηρίξουν την άμεση λήψη απόφασης. Αυτή η αρχική
απόκριση, αν και συντηρητική, θα βοηθήσει στην αποφυγή πανικού και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης
του πληθυσμού και της εικόνας και αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων και κλάδων της οικονομίας.
Τα μέτρα απόκρισης σταδιακά θα προσαρμόζονται με βάση τις διαθέσιμες νέες πληροφορίες και τα
αποτελέσματα από τη διεξαγωγή ενός εκτενούς προγράμματος δειγματοληπτικών μετρήσεων για τον
προσδιορισμό της πραγματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος, των τροφίμων και των ζωοτροφών.
Με βάση την εμπειρία του ατυχήματος του Chernobyl, μετά τη λήξη του ατυχήματος και της φάσης της
έκτακτης ανάγκης, τα μέτρα απόκρισης πρέπει να περιλάβουν πολύμηνης διάρκειας φάση
αποκατάστασης κατά την οποία το πρόγραμμα δειγματοληπτικών μετρήσεων εξακολουθεί να
διενεργείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών σε όλη την περίοδο
του βλαστικού κύκλου.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, όπως αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, οι μη-ραδιολογικές συνέπειες
ενός πυρηνικού ατυχήματος είναι εξίσου σημαντικές με τις ραδιολογικές. Τέτοιες συνέπειες σχετίζονται
με τη διατάραξη της κανονικότητας (κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες) και το αντίστοιχο
κόστος, καθώς και με ψυχολογικές επιπτώσεις, λόγω του φόβου της ραδιενέργειας ή/και στιγματισμού,
που μπορούν να υποβαθμίσουν συνολικά και σε σημαντικό βαθμό την υγεία και την ποιότητα ζωής εν
γένει. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και η αποφυγή αδικαιολόγητων
αντιδράσεων, με κόστος ακόμα και για την υγεία του πληθυσμού (π.χ. αναίτιες διακοπές κύησης) ή την
οικονομία (π.χ. στιγματισμός περιοχών που μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδέχεται να έχουν ρυπανθεί),
αποτελούν βασικούς στόχους της απόκρισης.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ . ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Οι ρόλοι και αρμοδιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι :
•

•

•

Διεξαγωγή δειγματοληψιών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και διακίνηση όλων
των δειγμάτων στα εργαστήρια μετρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του
Μέρους ΙΙΙ και τα Παραρτήματα IV και V του παρόντος Σχεδίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς
τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
ή δια του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κρίσεων/Μονάδα
Εμπλεκόμενων Φορέων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ.).
Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Στ.Ε., κατόπιν των οδηγιών και σε συνεργασία με τις κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών με βάση τα αποτελέσματα των
σχετικών δειγματοληψιών και μετρήσεων.
Ακόμη, οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Στ.Ε., παρέχουν οδηγίες προς παραγωγούς και επιχειρήσεις
σχετικά με τη διαχείριση των προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα για κατανάλωση ή
διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος
Σχεδίου.

2. Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς (εφόσον απαιτούνται)
Λαμβάνοντας υπόψιν το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει η Π.Στ.Ε. σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας (ακόμα και σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον δυναμικό και μέσα),
δύνανται να ανταποκριθούν για την υλοποίηση όλου του κύκλου των δράσεων Πολιτικής Προστασίας
που περιγράφονται και περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο.
Στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς φορείς για την ενίσχυση του έργου
μας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση
φυσικών καταστροφών, καταρτίστηκαν μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών,
οι οποίοι αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει
η Π.Στ.Ε.
Το Μητρώο Εργοληπτών ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και
επικαιροποιείται όταν προστίθενται νέοι Εργολήπτες καθώς και όταν προστίθενται νέες τιμές
μηχανημάτων.
Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον
πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα (εκ μέρους της Π.Στ.Ε.) πρότασηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ
μέρους των ενδιαφερομένων. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία, της οποίας τα
αποτελέσματα εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις συμβεί το
γεγονός (πλήρωση της αίρεσης),(άρθ.201 ΑΚ.).
Για ζητήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διαδικασία, σχετικά είναι τα 2/52145/0026/01-072014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, τα οποία έχουν αποσταλεί συνημμένα μαζί με όλη τη σχετική αλληλογραφία με το 6748/0910-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.
Οι εγκριτικές αποφάσεις της Ο.Ε. ανά Π.Ε. της Π.Στ.Ε. του σχετικού Μητρώου ιδιωτών παρατίθενται
ξεχωριστά στο Παράρτημα XI του παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ.
Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Το Σχέδιο (ΕΣΑΡΠΕΑ) της Π.Στ.Ε. εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση
εκτός συνόρων είναι δυναμικό και εφαρμόζεται κατά το μέρος που απαιτείται σε κάθε
περίπτωση με βάση την ειδική εκτίμηση κινδύνου της Ε.Ε.Α.Ε. και σύμφωνα με τα δεδομένα
που είναι διαθέσιμα, νοουμένου ότι τα δεδομένα επανεξετάζονται και επανεκτιμώνται
συνεχώς.
Η Ε.Ε.Α.Ε. έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των μέτρων απόκρισης σε κάθε περίπτωση, τα
οποία εισηγείται στη Γ.Γ.Π.Π. Η Γ.Γ.Π.Π. έχει την ευθύνη της κινητοποίησης και του
συντονισμού των δράσεων των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων προς υλοποίηση των μέτρων
απόκρισης.
Η εξεταζόμενη έκτακτη ανάγκη, λόγω της φύσης της, δεν περιλαμβάνει δράσεις
καταστολής αλλά, σχεδόν αποκλειστικά, δράσεις προστασίας του πληθυσμού και
διαχείρισης των συνεπειών κυρίως όσον αφορά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Στο παρόν
Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Σχεδίου προσδιορίζονται οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα και τα
μέτρα που δρομολογούνται ξεχωριστά από τον κάθε ένα φορέα κατά τη φάση αντιμετώπισης
της έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Π.Στ.Ε.

1. Δράσεις αναγγελίας
Εάν η Ε.Ε.Α.Ε. πληροφορηθεί συγκεκριμένα είτε μέσω των επίσημων συστημάτων
έγκαιρης ειδοποίησης της ΕΕ (European Community Urgent Radiological Information
Exchange-ECURIE) ή του ΙΑΕΑ (Unified System for Information Exchange in Incidents and
Emergencies - USIE) είτε μέσω άλλου έγκυρου διαύλου (π.χ. διμερής συμφωνία ενημέρωσης,
πληροφόρηση από ομόλογη ξένη αρχή) για εκδήλωση ή επικείμενη εκδήλωση σοβαρού
ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων, θέτει άμεσα σε εφαρμογή το
εσωτερικό της επιχειρησιακό σχέδιο και πρωτίστως προβαίνει σε ειδική εκτίμηση του
κινδύνου να προκληθεί ανησυχητική από άποψη ακτινοπροστασίας ραδιορρύπανση στον
ελλαδικό χώρο. Σε περίπτωση θετικής εκτίμησης κινδύνου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε.
εισηγείται άμεσα στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την ενεργοποίηση του Ειδικού
Σχεδίου (ΕΣΑΡΠΕΑ). Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας αποφασίζει την
ενεργοποίηση του Σχεδίου και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την
Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ. σύμφωνα με το ΔΡ1 (διαγράμματα 1,2 του παρόντος Σχεδίου).
Σε επίπεδο Π.Στ.Ε., η Α.Δ.Π.Π., η οποία, ενώ έχει προηγηθεί η εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Α.Ε. στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του ΕΣΑΡΠΕΑ και
η ενημέρωση από την Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ. (προς την Α.Δ.Π.Π. της Π.Στ.Ε.), ενημερώνει τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακό Συντονιστή Π.Π. /Χωρικό /-ούς
Αντιπεριφερειάρχη/ -ες των Π.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν, καθώς επίσης και τα
αρμόδια Τμήματα Π.Π. για την άμεση ενεργοποίηση του παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ της Π.Στ.Ε.
Κατόπιν, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, που ενδέχεται να
επηρεαστούν ενημερώνουν: α) τις Δ.Α.Ο.Κ. των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων
(που ενδέχεται να επηρεαστούν), β) τις Δ.Τ.Ε. των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων
(που ενδέχεται να επηρεαστούν) και γ) τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Μέριμνας των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων (εφόσον απαιτηθεί) (βλ. διάγραμμα
1 του παρόντος Σχεδίου).
Επισημαίνεται ότι η εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε. είναι αυτή που θα καθορίσει τον αριθμό των
Διευθύνσεων/Φορέων των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες θα
ενημερωθούν από τα αντίστοιχα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε., σε περίπτωση
ενεργοποίησης του ΕΣΑΡΠΕΑ της Π.Στ.Ε.

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Διάγραμμα 1: Δράσεις αναγγελίας - ΔΡ1. Ενεργοποίηση ΕΣΑΡΠΕΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι Δέσμες Δράσεων Α΄, Β΄, Γ΄ οι οποίες εκτελούνται όλες ταυτόχρονα και παράλληλα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υπέρβαση του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Επιπέδου Επέμβασης η Δέσμη Δράσεων
Α΄ παραλείπεται (βλ. το ακόλουθο διάγραμμα 2, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 1η Έκδοση του ΕΣΑΡΠΕΑ της Γ.Γ.Π.Π.).

Διάγραμμα 2: Σοβαρό ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα εκτός της χώρας - ΔΡ2. Λήψη Μέτρων

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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2. Δρομολογούμενες άμεσες δράσεις προστασίας πληθυσμού, εφόσον
απαιτούνται (Δέσμη Α΄)
Με βάση την ανάλυση κινδύνου της παρ. 6 του Μέρους Ι του Ειδικού Σχεδίου και
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του ιδίου Μέρους, κίνδυνος υπέρβασης του
επιπέδου αναφοράς των 20 mSv θεωρητικά υφίσταται για κρίσιμη ομάδα του πληθυσμού
(critical group) που καταναλώνει τοπικά παραγόμενα φυλλώδη λαχανικά και κηπευτικά ή/και
γάλα από ζώα ελεύθερης βοσκής ή/και βρόχινο νερό (τα αποκαλούμενα στο Σχέδιο ως
«πρώτη ομάδα τροφίμων»).
Ως συνέπεια των παραπάνω, άμεσες δράσεις προστασίας απαιτείται να ληφθούν εάν οι
ενδείξεις του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας καταγράψουν αύξηση
μεγαλύτερη από το Επιχειρησιακό Επίπεδο Επέμβασης, OIL3γ, στο Σχέδιο (ΕΣΑΡΠΕΑ)
ορίζεται η τιμή OIL3γ = 150 nSv/h.
Συγκεκριμένα, τίθεται άμεσος προληπτικός περιορισμός στην κατανάλωση της «πρώτης
ομάδας τροφίμων» μέχρι να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους μέσω δειγματοληψίας
και εργαστηριακής μέτρησης της ραδιενέργειάς τους, ώστε ακολούθως ο τεθείς
προληπτικός περιορισμός είτε να αρθεί είτε να διατηρηθεί.
Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται οι εξής δράσεις:
• Η Ε.Ε.Α.Ε. με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης
ραδιενέργειας (ή ενδεχομένως διαθέσιμες προβλέψεις υψηλού βαθμού βεβαιότητας)
εισηγείται στη Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ., η οποία διαδοχικά ενημερώνει την Α.Δ.Π.Π.
της Π.Στ.Ε. για τη λήψη του μέτρων Δέσμης Α΄ για συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες
της Π.Στ.Ε. (βλ. διάγραμμα 3 του παρόντος). Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται το
πρωτόκολλο του Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου.
• Η Γ.Γ.Π.Π. ενημερώνει με προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 τον τοπικό πληθυσμό,
καθώς και τα ΜΜΕ. Για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και ελαχιστοποίηση του
κινδύνου παρερμηνειών, στο Παράρτημα ΙΙ του Ειδικού Σχεδίου παρέχονται σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες με βάση διεθνή πρότυπα.
• Οι περαιτέρω δράσεις διαχείρισης της επικοινωνίας σε σχέση με την επεξήγηση των
ληφθέντων μέτρων προστασίας, την εξέλιξη του ατυχήματος και την απειλούμενη
ρύπανση υλοποιούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. , τηρουμένης ενήμερης της Γ.Γ.Π.Π.
• Στη συνέχεια, με μέριμνα της Α.Δ.Π.Π. της Π.Στ.Ε. τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των
Π.Ε. της Π.Στ.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν, σε περίπτωση υπέρβασης του OIL3γ και
έναρξης του προληπτικού περιορισμού κατανάλωσης α’ ομάδας προϊόντων, προβαίνουν
στην ενημέρωση των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. της Π.Στ.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν.
Ακολούθως, πραγματοποιείται η διεξαγωγή των δειγματοληψιών σε προεπιλεγμένες
κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες, σύμφωνα με τον Πίνακα 2(α), (β), 3 & 4 του
παρόντος Σχεδίου (βλ. διάγραμμα 4 του παρόντος Σχεδίου).
• Μετέπειτα, γίνεται η παράδοση των ληφθέντων δειγμάτων στα Τ.Μ.Ε. των Δ.Τ.Ε. των Π.Ε.
της Π.Στ.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα Τ.Μ.Ε. είναι αυτά που μεριμνούν για την
Άμεση αποστολή των δειγματοληψιών στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (συνεργαζόμενο με την Π.Στ.Ε.) (βλ. διάγραμμα 4 του παρόντος
Σχεδίου).
Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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• Σε περίπτωση άρσης του προληπτικού περιορισμού κατανάλωσης της α’ ομάδας
προϊόντων πραγματοποιείται η μετάβαση στη Δέσμη Β΄, σε διαφορετική, ωστόσο,
περίπτωση γίνεται ανατροφοδότηση της Δέσμης Α΄ (βλ. διάγραμμα 4 του παρόντος
Σχεδίου).
• Η Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για
την Π.Στ.Ε., πραγματοποιούν τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων που
αποστέλλονται από την Π.Στ.Ε. Η διεξαγωγή των δειγματοληψιών στα συγκεκριμένα είδη
στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες γίνεται, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 5 του παρόντος και τα Παραρτήματα IV και V του Ειδικού
Σχεδίου.
• Τα αποτελέσματα των ελέγχων στο γάλα, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και τα
προϊόντα φυτικής προέλευσης διαβιβάζονται από την Ε.Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση, στο
Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Υγείας, τα οποία
αποφασίζουν σχετικά με την καταλληλότητά τους με βάση τα εφαρμοστέα επιτρεπτά
επίπεδα του Κανονισμού 2016/52/Ευρατόμ ή τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ
Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β).
• Παράλληλα, η Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» για την Π.Στ.Ε., αποστέλλει κλιμάκιο για τη διεξαγωγή μετρήσεων στις
περιοχές, με σκοπό την καλύτερη γεωγραφική οριοθέτηση της ρύπανσης.

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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Διάγραμμα 3: ΔΡ3 Ενημέρωση για λήψη μέτρων Δέσμης Α΄ ή/και Β΄ Π.Στ.Ε.

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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Διάγραμμα 4: Φάση απόκρισης Άμεσων Δράσεων προστασίας πληθυσμού (Δέσμη Α΄)
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3. Δρομολογούμενες πάγιες δράσεις απόκρισης (Δέσμη Β΄)
Η λήψη των πάγιων δράσεων απόκρισης, πραγματοποιείται ανεξάρτητα της ανάγκης
λήψης άμεσων δράσεων προστασίας, και τίθενται σε εφαρμογή με την ενεργοποίηση του
παρόντος.
• Η Ε.Ε.Α.Ε. με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα εισηγείται στη Γ.Γ.Π.Π. τη δρομολόγηση των
πάγιων δράσεων απόκρισης (Δέσμη Β΄) για την Π.Στ.Ε. (κατά περίπτωση η Ε.Ε.Α.Ε.
εισηγείται για συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας ή για το σύνολό τους) καθώς και
το χρόνο έναρξης των δειγματοληψιών, με βάση την έκταση της επαπειλούμενης
ραδιορρύπανσης και τον χρόνο εκδήλωσής της (άφιξη του νέφους) (βλ. διαγράμματα 3,
του παρόντος Σχεδίου).
• Η Γ.Γ.Π.Π. ενημερώνει άμεσα μέσω της Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ. την Α.Δ.Π.Π. της Π.Στ.Ε., και
στη συνέχεια ενημερώνεται ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που η
Π.Στ.Ε. αποτελεί Περιφέρεια για την οποία πρέπει να δρομολογηθούν οι συγκεκριμένες
δράσεις (βλ. διάγραμμα 3-ΔΡ3. Ενημέρωση για λήψη μέτρων Δέσμης Α’ ή/και Β’ του
παρόντος Σχεδίου).
• Με μέριμνα του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακού Συντονιστή
Π.Π./Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη των Π.Ε. της Π.Στ.Ε., που αναμένεται να
επηρεαστούν, κατόπιν κινητοποίησής τους από τη Γ.Γ.Π.Π., η Π.Στ.Ε. τίθεται σε κατάσταση
ετοιμότητας και μόλις ληφθεί σχετική ειδοποίηση από τη Γ.Γ.Π.Π. αρχίζουν άμεσα τη
διεξαγωγή των δειγματοληψιών και τη διακίνηση των δειγμάτων προς τα εργαστήρια
μετρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του παρόντος και τα
Παραρτήματα IV και V του Ειδικού Σχεδίου.
• Σε περίπτωση άρσης του προληπτικού περιορισμού κατανάλωσης της α΄ ομάδας
προϊόντων τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε. των Π.Ε. που ενδέχεται να
επηρεαστούν, και ενώ έχουν ενημερωθεί από την Α.Δ.Π.Π. της Π.Στ.Ε. προβαίνουν σε
ενημέρωση των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν. Ακολούθως,
πραγματοποιείται η διεξαγωγή των δειγματοληψιών σε προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές
και αγροτικές μονάδες, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 & 4 του παρόντος Σχεδίου (βλ.
διάγραμμα 5 του παρόντος Σχεδίου).
• Μετέπειτα, γίνεται η ενημέρωση και η παράδοση των ληφθέντων δειγμάτων στα Τ.Μ.Ε.
των Δ.Τ.Ε. των Π.Ε. της Π.Στ.Ε. που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα Τ.Μ.Ε. είναι αυτά που
μεριμνούν για την Άμεση αποστολή των δειγματοληψιών στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (συνεργαζόμενο με την Π.Στ.Ε.) (βλ. διάγραμμα
5 του παρόντος Σχεδίου).
• Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.
των Π.Ε. της Π.Στ.Ε., που επηρεάστηκαν, εκδίδουν απόφαση καταλληλότητας ή μη των
τροφίμων, ώστε να διατεθούν στην αγορά (βλ. διάγραμμα 5 του παρόντος Σχεδίου).
• Η Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για
την Π.Στ.Ε.,
o Πραγματοποιούν τις εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων που αποστέλλει η
Περιφέρεια.
o Διενεργούν δειγματοληψίες αέρα και εργαστηριακές μετρήσεις της
ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας.
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o

Νοείται ότι η Ε.Ε.Α.Ε. συνεχώς παρακολουθεί και αξιολογεί τις μετρήσεις του
τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας.

• Η Γ.Γ.Π.Π. ανακοινώνει απλές συστάσεις προς τον πληθυσμό, βάσει των προτάσεων της
Ε.Ε.Α.Ε. όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο διέλευσης του ραδιενεργού νέφους,
ειδικότερα:
o Εάν υπάρχει χρόνος μέχρι να αφιχθεί το νέφος, συστήνεται στον πληθυσμό να
λάβει, κατά το δυνατόν, μέτρα για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της
ραδιενεργής ρύπανσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως:
▪ κάλυψη με πλαστικά φύλλα ή μουσαμάδες φυτών, ζωοτροφών, ανοικτών
δεξαμενών νερού κλπ.,
▪ κλείσιμο του εξαερισμού των θερμοκηπίων,
▪ μετακίνηση των ζώων από τα βοσκοτόπια και ενσταυλισμός τους σε κλειστό
υπόστεγο,
▪ συγκομιδή τυχόν ώριμων καλλιεργειών και αποθήκευση των καρπών σε μέρη
που προστατεύονται από την εναπόθεση ραδιενέργειας.
o Μετά την άφιξη του νέφους και μέχρι να ληφθούν περαιτέρω οδηγίες από τις
αρμόδιες αρχές, συστήνεται στον πληθυσμό:
▪ να αποφύγει την μη απαραίτητη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τη
διάρκεια διέλευσης του νέφους, παραμένοντας σε κλειστούς χώρους,
▪ να αποτρέψει την επαφή με το χώμα, ιδίως των παιδιών,
▪ να περιορίσει τον εξαερισμό του κλειστού χώρου (π.χ. κλειστά παράθυρα,
διακοπή της προσαγωγής του κλιματιζόμενου φρέσκου εξωτερικού αέρα),
▪ να αποφύγει την κατανάλωση άγριων φυτών (π.χ. μανιτάρια, μύρτιλα) ή
θηραμάτων,
▪ να αποφεύγει τη χρήση βρόχινου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.
o Συστήνεται στον πληθυσμό να αναζητά πληροφορίες και οδηγίες από τις
υπεύθυνες αρμόδιες αρχές και, κυρίως, να μην λάβει αυθαίρετα μέτρα
προστασίας, όπως π.χ. ταμπλέτες ιωδίου.
• Οι περαιτέρω δράσεις διαχείρισης της επικοινωνίας σε σχέση με την επεξήγηση των
παραπάνω συστάσεων προς τον πληθυσμό, την εξέλιξη του ατυχήματος και την
απειλούμενη ρύπανσης υλοποιούνται από την Ε.Ε.Α.Ε., τηρουμένης ενήμερης της Γ.Γ.Π.Π.
• Η Ε.Ε.Α.Ε. διαβιβάζει στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα
αποτελέσματα, οι τιμές των οποίων βρίσκονται πάνω από το 1/10 των μεγίστων
επιτρεπτών επιπέδων του Κανονισμού 2016/52/Ευρατόμ.
• Η Γ.Γ.Π.Π. από κοινού με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνουν
και αναλαμβάνουν τη διαχείριση της επικοινωνίας σχετικά με τις εφαρμοστέες αποφάσεις
ελέγχου της διάθεσης των τροφίμων και σχετικά με τη διαχείριση των τροφίμων που
αποσύρονται.
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Διάγραμμα 5: Φάση απόκρισης Παγίων Δράσεων Π.Στ.Ε. (Δέσμη Β΄)

4. Επικοινωνίες
Οι επικοινωνίες μεταξύ των Υπηρεσιών/Φορέων της Π.Στ.Ε., για δράσεις απόκρισης στην
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση
εκτός συνόρων, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών τους, γίνονται κατά κανόνα με τη
χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και τη χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
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5. Δειγματοληψίες και μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος και τροφίμων
Κατά τη φάση της απόκρισης της έκτακτης ανάγκης αλλά και κατά τη φάση της
αποκατάστασης που ακολουθεί μετά τη λήξη της έκτακτης ανάγκης (Μέρος IV του Ειδικού
Σχεδίου) είναι απαραίτητο να διεξαχθούν εκτενείς δειγματοληψίες και μετρήσεις
ραδιενέργειας, προκειμένου να γίνει εκτίμηση του περιστατικού και να υποστηριχθεί η λήψη
αποφάσεων για τις δράσεις απόκρισης και τα μέτρα προστασίας. Με βάση τα αποτελέσματα
των δειγματοληψιών και μετρήσεων γίνεται συνεχής επανεκτίμηση των συνθηκών, καθώς
και των δράσεων/μέτρων που πιθανά έχουν δρομολογηθεί ή απαιτείται να
δρομολογηθούν.
•

•

Κατά τη φάση της απόκρισης στην έκτακτη ανάγκη οι μετρήσεις των δειγμάτων
αφορούν:
o Στον έκτακτο, άμεσο έλεγχο, εφόσον απαιτείται, της «πρώτης ομάδας προϊόντων»,
συμπεριλαμβανομένου του βρόχινου νερού προοριζόμενου για ανθρώπινη
κατανάλωση, ώστε να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις επιτρεπόμενων τιμών σε
σχέση με την άμεση κατανάλωση. Οι μετρήσεις διενεργούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. και
το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την
Π.Στ.Ε., ενώ οι δειγματοληψίες και η προώθηση των δειγμάτων προς τα εργαστήρια
διενεργούνται από την Π.Στ.Ε. σύμφωνα με το διάγραμμα 4 του παρόντος Σχεδίου.
o Στη διάχυτη γ-ακτινοβολία και τη ραδιενέργεια του αέρα ώστε να γίνεται εκτίμηση
της έντασης και της έκτασης του περιστατικού. Οι δειγματοληψίες και οι μετρήσεις
διενεργούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την Π.Στ.Ε.,
o Στον συστηματικό έλεγχο του γάλακτος και φυτικών προϊόντων σε σχέση με τη
διάθεσή τους στην αγορά. Οι μετρήσεις διενεργούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. και το
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την Π.Στ.Ε.,
ενώ οι δειγματοληψίες και η προώθηση των δειγμάτων προς τα εργαστήρια
διενεργούνται από την Περιφέρεια σύμφωνα με το διάγραμμα 4.
Κατά τη φάση της αποκατάστασης, που ακολουθεί τη λήξη της έκτακτης ανάγκης, οι
μετρήσεις αφορούν:
o Στην εκτίμηση της ποιότητας του γάλακτος και φυτικών προϊόντων σε σχέση με τη
διάθεσή τους στην αγορά για όλη την καλλιεργητική περίοδο, ώστε να καλυφθεί
ένας πλήρης βλαστικός κύκλος τροφών και ζωοτροφών. Οι μετρήσεις διενεργούνται
από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» για την Π.Στ.Ε., ενώ οι δειγματοληψίες και η προώθηση των
δειγμάτων προς τα εργαστήρια διενεργούνται από την Π.Στ.Ε. σύμφωνα με το
διάγραμμα 5.
o Στη ραδιενέργεια του εδάφους ώστε να γίνει η εκτίμηση της ραδιορρύπανσης της
Ελληνικής επικράτειας. Οι δειγματοληψίες και οι μετρήσεις διενεργούνται από την
Ε.Ε.Α.Ε. και το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
για την Π.Στ.Ε.
o Στη ραδιενέργεια των επιφανειακών υδάτων, κυρίως εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι
έχει επέλθει ρύπανση υδρολογικής λεκάνης που είναι σημαντική πηγή νερού
ύδρευσης. Οι μετρήσεις διενεργούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο
Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων για τις προβλεπόμενες Περιφέρειες (πίνακας 5).
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Στο Παράρτημα IV του Ειδικού Σχεδίου περιγράφονται οι διενεργούμενες μετρήσεις
ραδιενέργειας αέρα, εδάφους, νερού, γάλακτος και φυτικών προϊόντων (τρόφιμα και
ζωοτροφές).

Αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV προβλέπεται:
Μετρήσεις ραδιενέργειας αέρα, εδάφους, νερού, γάλακτος και φυτικών προϊόντων.
1. Η μέτρηση της ραδιενέργειας του αέρα γίνεται μέσω:
• Του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας που λειτουργεί η Ε.Ε.Α.Ε. . Η λειτουργία
όλων των σταθμών είναι συνεχής και οι μέσες ημερήσιες τιμές του ρυθμού δόσης της
διάχυτης γ-ακτινοβολίας δημοσιεύονται κατευθείαν στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.Ε. . Η
χαρτογραφική απεικόνιση των σταθμών του δικτύου φαίνεται στον χάρτη του Παραρτήματος
Ι του παρόντος Σχεδίου. Με τις πρώτες ενδείξεις εκδήλωσης της έκτακτης ανάγκης η Ε.Ε.Α.Ε.
μεριμνά για την, στο μέτρο του δυνατού, άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των όποιων
σταθμών θα τύχει να βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Κατά τη φάση της έκτακτης
ανάγκης, εάν καταστεί απαραίτητο, μπορεί να διακόψει την κατευθείαν προβολή των
αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό της τόπο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής
δυσλειτουργίας του πληροφοριακού της συστήματος λόγω υπερφόρτωσης. Οι επισκέπτες θα
παραπέμπονται στην πλατφόρμα EURDEP10 (European Radiological Data Exchange Platform)
όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των τηλεμετρικών σταθμών που λειτουργούν στην
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της χώρα μας. Νοείται, ότι παρά την ενδεχόμενη
φραγή της ανοικτής πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας της, η Ε.Ε.Α.Ε. εξακολουθεί να
αποστέλλει κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης τα αποτελέσματα των μετρήσεων του
τηλεμετρικού δικτύου στην πλατφόρμα EURDEP.
• Δειγματοληψιών αέρα και εν συνεχεία μέτρησης στο εργαστήριο της ραδιενέργειας του
συλλεχθέντος σε φίλτρα ατμοσφαιρικού αερολύματος (ή/και της ραδιενέργειας στην αέρια
φάση, με χρήση ειδικών δειγματοληπτών). Οι μετρήσεις αυτές είναι υψηλής ευαισθησίας και
ακρίβειας και επιτρέπουν, με χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων, τον προσδιορισμό των
επιμέρους ραδιοϊσοτόπων. Διενεργούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων
Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
2. Η μέτρηση της ραδιενέργειας του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων γίνεται μέσω:
• Συλλογής δειγμάτων και εν συνεχεία μέτρησης στο εργαστήριο με φασματοσκοπική
ανάλυση που επιτρέπει και τον προσδιορισμό των επιμέρους ραδιοϊσοτόπων. Διενεργούνται
από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
3. Η μέτρηση της ραδιενέργειας του γάλακτος, των φυτικών προϊόντων και του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης γίνεται μέσω:
• Συλλογής δειγμάτων και εν συνεχεία μέτρησης στο εργαστήριο με φασματοσκοπική
ανάλυση, που επιτρέπει και τον προσδιορισμό των επιμέρους ραδιοϊσοτόπων. Οι
δειγματοληψίες και η διακίνηση των δειγμάτων προς τα εργαστήρια μετρήσεων
διενεργούνται από την Περιφέρειά μας. Οι εργαστηριακές μετρήσεις διενεργούνται από την
Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το Εργαστήριο
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Στο Παράρτημα V του Ειδικού Σχεδίου περιγράφεται ο σχεδιασμός όσον αφορά την
εκτέλεση δειγματοληψιών και τη διακίνηση των δειγμάτων. Επισημαίνεται ότι:

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

22

ΑΔΑ: 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

•

•
•

Κατά τη φάση της απόκρισης στην έκτακτη ανάγκη οι δειγματοληψίες διενεργούνται
στο πλαίσιο των πάγιων δράσεων της Δέσμης Β΄ σύμφωνα με όσα περιγράφονται
στους Πίνακες 3 και 4 του παρόντος Σχεδίου. Πέραν αυτού, στο τυχόν υποσύνολο
των Π.Ε. όπου έχει αποφασιστεί η εφαρμογή των εκτάκτων, άμεσων μέτρων
προστασίας του πληθυσμού της Δέσμης Α΄, διενεργούνται συμπληρωματικά, και εκ
παραλλήλου, και οι δειγματοληψίες που περιγράφονται στον Πίνακα 2 του
παρόντος Σχεδίου.
Κατά τη φάση της αποκατάστασης οι δειγματοληψίες διενεργούνται σύμφωνα με
όσα περιγράφονται στους Πίνακες 3 και 4 του παρόντος Σχεδίου.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα δείγματα που συλλέγονται σε Περιφερειακό
επίπεδο αποστέλλονται στα εργαστήρια μετρήσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του
παρόντος Σχεδίου.

Αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V προβλέπεται :
Εκτέλεση δειγματοληψιών και διακίνηση των δειγμάτων.
1. Είδη δειγμάτων και μέθοδοι δειγματοληψίας
Τα διάφορα δείγματα λαμβάνονται με βάση τους παρακάτω Πίνακες 2 έως 4 και σύμφωνα
με τις ακόλουθες γενικές οδηγίες:
• Η περιοδική δειγματοληψία γίνεται πάντα από το ίδιο σημείο.
• Η δειγματοληψία επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική, δηλαδή,
λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των προς συλλογή δειγμάτων, να καλύπτονται όσο
γίνεται καλύτερα παράμετροι όπως π.χ. διαστήματα δειγματοληψίας, διαφορετικά φυτικά
είδη, κλπ.
• Το δείγμα συσκευάζεται, σφραγίζεται και συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία: Π.Ε.,
Δήμος, περιοχή, είδος, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το δείγμα, σημείο δειγματοληψίας,
ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας.
• Η ετικέτα με τα στοιχεία του δείγματος υπογράφεται από τον δειγματίζονται.
• Για δειγματοληψίες από καλλιέργειες: για χαμηλού ύψους καλλιέργειες (μαρούλι, σπανάκι,
πατάτες κλπ.) να λαμβάνεται δείγμα από τυχαία φυτά κατά διαστήματα, επιδιώκοντας να
καλυφθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια της έκτασης. Από δενδρώδεις καλλιέργειες να
λαμβάνεται δείγμα από κάθε ομοιόμορφη δενδροκομική έκταση. Οι καρποί να συλλέγονται
τυχαία από την εξωτερική επιφάνεια της κόμης και στο ύψος ενός ανθρώπου, από τυχαία
δένδρα κατά διαστήματα
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Πίνακας 2(α)
Δειγματοληψίες «πρώτης ομάδας τροφίμων» κατά τη φάση της έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο των δράσεων της Δέσμης Α΄.
α/α
1
2
3

4

Είδος δείγματος
Γάλα αιγοπροβάτων από ζώα
ελεύθερης βοσκής
Γάλα αγελάδας από ζώα
ελεύθερης βοσκής

Σημείο δειγματοληψίας
Από προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες*
της Περιφερειακής Ενότητας
Από προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες*
της Περιφερειακής Ενότητας

Λαχανικά και κηπευτικά υπαίθριας Από προεπιλεγμένες αγροτικές μονάδες***
καλλιέργειας**
της Περιφερειακής Ενότητας
Η δειγματοληψία γίνεται μόνο σε τυχόν
Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας όπου το
σύστημα ύδρευσης περιλαμβάνει συλλογή
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
βρόχινου νερού, (σύμφωνα με τις διαδικασίες
της ΚΥΑ Π/112/1057/2016, ιδίως του άρθρου
5 αυτής)

Συνολικό πλήθος δειγμάτων

Ποσότητα ενός δείγματος

3 εβδομαδιαίως

Ένα λίτρο

2 εβδομαδιαίως

Ένα λίτρο

2 εβδομαδιαίως (όλα τα
διαφορετικά είδη)

Ένα κιλό από το είδος

2 εβδομαδιαίως από κάθε Δήμο
που τυγχάνει εφαρμογής.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες της
ΚΥΑ Π/112/1057/2016.

* Οι κτηνοτροφικές μονάδες των περιπτώσεων 1 και 2 μπορεί να είναι οι ίδιες.
** Επιλέγονται, ανάλογα με την εποχή και τα είδη που καλλιεργούνται στην Περιφερειακή Ενότητα, κάποια από τα ακόλουθα είδη: μαρούλι, μπρόκολο,
λάχανο, κουνουπίδι, σπανάκι, ραδίκια, αμπελόφυλλα, μανιτάρια, αγκινάρες.
*** Από την ίδια αγροτική μονάδα μπορεί να ληφθούν δείγματα διαφορετικών ειδών.
Οι προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες ανά Π.Ε. αποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, για λόγους όμως προστασίας προσωπικών
δεδομένων τα πλήρη στοιχεία (ονόματα, τηλέφωνα, παρατηρήσεις) των πινάκων αποκρύπτονται από το παρόν Σχέδιο και θα διατεθούν μόνο στους
εμπλεκόμενους φορείς με την αποστολή τους από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας:
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Πίνακας 2(β)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ "ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ Α΄ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΛΕΥΚΤΡΑ

Κωδ. ΜΕΝΟ 065863
Κωδ. ΜΕΝΟ 002716

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ

6973336547
6937310613
/2262091356
2262094115

Κωδ. ΜΕΝΟ 003009

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Γάλα αιγοπροβάτων
εντατικής εκτροφής

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ

6979389449
2224025174
2227098232

162 πρόβατα
284 ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ 177 ΑΙΓΕΣ
100 ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ 32 ΑΙΓΕΣ

ΔΑΙΝΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

6979102527

ΛΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ
ΑΦΡΑΤΙ

6982911436
6974361387
6981890851

45 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ
(99 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(29 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(112Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

Γάλα αγελάδας
εντατικής εκτροφής
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ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΤΤΑΛΗ

6975874728

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΙΚΕ
"ΖΑΡΓΑΝΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ"
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΔΙΡΦΥΣ ΙΚΕ

ΨΑΧΝΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙ

2228024064
2223031525

Ν.ΑΡΤΑΚΗ
ΚΑΘΕΝΟΙ

2221040336
2228071300

ΜΥΤΙΚΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ
ΑΛΙΒΕΡΙ

2221055350
2226054122
2223023330

(50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας

Μανιτάρια
Αμπελόφυλλα

ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ
ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΚΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Αιγοπρόβατα

Βοοειδή

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΞΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΞΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
EL05300192
EL05301684

ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ/ΜΑΡΑΘΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
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Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Γάλα αιγοπροβάτων
εντατικής εκτροφής

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΪΝΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΜΒΡΙΑΚΗ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ

6983179415
2233023433

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

6974311730

(950 αιγοπρόβατα)
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(1200 αιγοπρόβατα)
(1400 αιγοπρόβατα)

ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

6985940717

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ
Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

6944679812

(200 βοοειδή Ελευθέρας Βοσκής & 368
αίγες)
(39 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ

6979122802

(240 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

ΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΖΙ
ΑΥΛΑΚΙ

6987022227
6974998684

(100 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής & 22
μόσχοι πάχυνσης)

ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ

6974112174
6975723283
6973328233

Γάλα αγελάδας
εντατικής εκτροφής

Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας
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Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Μονάδες
αιγοπροβάτων (από
ζώα εκτατικής βοσκής ή
ζώα μετακινούμενων
μονάδων)

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΔΟΡΙΚΙ (ΚΑΡΟΥΤΕΣ)
ΔΕΣΦΙΝΑ
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ - ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΔΟΡΙΚΙ (ΚΑΡΟΥΤΕΣ)
ΔΕΣΦΙΝΑ
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ - ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

ΝΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΤΕΑ - ΧΡΙΣΣΟΥ
ΕΥΠΑΛΙΟ
ΓΡΑΒΙΑ - ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μονάδες αγελάδων
ελευθέρας βοσκής

Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας

Δημοτικές Αγορές

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ -ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΑΜΦΙΣΣΑ
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ "ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ Β΄ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Βρώμη-Σκληρό σιτάρι

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΛΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ
ΣΤΡΟΒΙΚΙ
ΣΩΛΗΝΑΡΙ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΣΚΡΗ ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2267031704 /
6945854819
6939605218
6983738534

ΜΙΚΤΗ

6977911428

ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Γάλα αιγοπροβάτων

ΜΙΚΤΗ
ΜΙΚΤΗ

Γάλα αγελάδας
ΜΑΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕ

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΟΕ

ΒΑΓΙΑ

6945336984

ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΣΤΡΟ

2233051057

Από Δημοτικές Αγορές

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΘΗΒΑΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Γάλα αιγοπροβάτων

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ

6907546367
6979389449
2227098232

176 πρόβατα και 21 αίγες
(162 πρόβατα)
100 πρόβατα και 32 αίγες

ΔΑΙΝΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

6979102527

ΛΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ
ΑΦΡΑΤΙ
ΑΤΤΑΛΗ

6982911436
6974361387
6981890851
6975874728

45 ΑΓΕΛΑΔΕΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ
(99 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(29 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(112Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

Γάλα αγελάδας

Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας
Από Δημοτικές Αγορές
Βρώμη-Σκληρό σιτάρι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΡΦΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙ

6976456892
2223051028

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ

ΚΡΙΕΖΑ

6979725076

ΛΙΑΣΚΟΣ ΛΟΙΖΟΣ

ΣΠΑΘΑΡΙ

6986884819

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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200 ΣΤΡ. ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
1000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ΚΑΙ ΒΡΩΜΗ
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Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Αιγοπρόβατα

Βοοειδή

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΞΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
EL05300192
EL05301684

ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ/ΜΑΡΑΘΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΞΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

EL0500033

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Γάλα αιγοπροβάτων

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΪΝΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΜΒΡΙΑΚΗ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ

6983179415
2233023433

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

6974311730

(950 αιγοπρόβατα)
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(1200 αιγοπρόβατα)
(1400 αιγοπρόβατα)

ΚΟΓΙΩΝΟΣ ΑΦΟΙ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

2233051681

6985940717

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ
Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

6944679812

140 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
(στεγασμένες)
100 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
(στεγασμένες)
(200 βοοειδή Ελευθέρας Βοσκής & 368
αίγες)
(39 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ

6979122802

(240 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

ΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΖΙ
ΑΥΛΑΚΙ

6987022227
6974998684

(100 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής & 22
μόσχοι πάχυνσης)

Γάλα αγελάδας

ΒΟΥΛΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

2232071469

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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Λαχανικά και
κηπευτικά υπαίθριας
καλλιέργειας ΦρούταΠατάτες

Βρώμη-Σκληρό σιτάρι

από Δημοτικές Αγορές

ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΜΙΑΣ
ΑΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ

ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΥΜΠΛΑΛΑΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΠΟΔΙ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΑΤΕΙΑ
ΕΞΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6977390296
6973999173
6979445926

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Γάλα αιγοπροβάτων

ΜΟΝΑΔΕΣ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΪΝΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΜΒΡΙΑΚΗ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ

6983179415
2233023433

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

6974311730

(950 αιγοπρόβατα)
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(1200 αιγοπρόβατα)
(1400 αιγοπρόβατα)

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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Γάλα αγελάδας
ΚΟΓΙΩΝΟΣ ΑΦΟΙ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

2233051681

6985940717

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ
Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

6944679812

140 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
(στεγασμένες)
100 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
(στεγασμένες)
(200 βοοειδή Ελευθέρας Βοσκής & 368
αίγες)
(39 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ

6979122802

(240 αγελάδες ελευθέρας βοσκής)

ΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΖΙ
ΑΥΛΑΚΙ

6987022227
6974998684

(100 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής)
(50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής & 22
μόσχοι πάχυνσης)

6977390296

ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΜΙΑΣ
ΑΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ
ΟΜΒΡΙΑΚΗ

ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΥΜΠΛΑΛΑΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΠΟΔΙ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΑΤΕΙΑ
ΕΞΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

Λαχανικά και κηπευτικά
υπαίθριας καλλιέργειας
Φρούτα-Πατάτες

Βρώμη-Σκληρό σιτάρι

2232071469

από Δημοτικές Αγορές

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6973999173
6979445926
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Πίνακας 3
α/α
1
2
3

Δειγματοληψίες κατά τη φάση της έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο των δράσεων της Δέσμης Β΄ και κατά τη φάση της αποκατάστασης.
Είδος δείγματος
Σημείο δειγματοληψίας
Συνολικό πλήθος δειγμάτων
Ποσότητα ενός δείγματος
Από προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες* των
Γάλα αιγοπροβάτων
Περιφερειακών Ενοτήτων του Πίνακα 4
• Όπως σημειώνεται στον Πίνακα 4
Ένα λίτρο
Από προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες* των
• Συχνότητα: εβδομαδιαία
Γάλα αγελάδας
Περιφερειακών Ενοτήτων του Πίνακα 4
Λαχανικά και κηπευτικά
Από δημοτικές αγορές των Περιφερειακών Ενοτήτων του
Ένα κιλό από το είδος
υπαίθριας καλλιέργειας**
Πίνακα 4
• Όπως σημειώνεται στον Πίνακα 4

4

Φρούτα

5

Πατάτες

6

Βρώμη – Σίκαλη – Σιτάρι
σκληρό και μαλακό

Από τις Περιφερειακές Ενότητες του Πίνακα 4

• Όπως σημειώνεται στον Πίνακα 4**
• Συχνότητα: εφ’ άπαξ πριν τη συγκομιδή

Ένα κιλό

7

Επιφανειακά ύδατα
(μόνο κατά τη φάση της
αποκατάστασης και μόνο
μετά από ειδική υπόδειξη)

Από πιθανά μέρη που θα υποδείξει η Ε.Ε.Α.Ε. (όπως
συγκεκριμένες λίμνες, ποτάμια)

Ένα δείγμα την εβδομάδα από κάθε μέρος
δειγματοληψίας που έχει υποδειχθεί

Ένα κιλό

8

Έδαφος
(μόνο κατά τη φάση της
αποκατάστασης)

Μέχρι δέκα θέσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα

Ένα δείγμα από κάθε θέση σε κάθε κύκλο
δειγματοληψιών μετά από σήμα της
Ε.Ε.Α.Ε.

(νοείται ότι λαμβάνονται δείγματα τοπικά παραγόμενων
προϊόντων)

• Συχνότητα: εβδομαδιαία

Ένα κιλό
Ένα κιλό

Δείγμα από επιφάνεια
διαστάσεων 10 x 20 cm και
βάθος 5 cm.

* Οι κτηνοτροφικές μονάδες των περιπτώσεων 1 και 2 μπορεί να είναι οι ίδιες.
** Ανάλογα με την εποχή και τα είδη που καλλιεργούνται στην Περιφερειακή Ενότητα, επιλέγονται κάποια (π.χ. ένα, δύο ή τρία διαφορετικά) από τα
ακόλουθα είδη: μαρούλι, μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, καρότα, σπανάκι, ραδίκια, μαϊντανός, άνηθος, σέλινο, αμπελόφυλλα, παντζάρια, μανιτάρια,
κρεμμύδια, σκόρδα, κουκιά, αγκινάρες.
*** Αν το πλήθος των δειγμάτων είναι μεγαλύτερο του ενός, το κάθε δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό έκτασης 10.000 στρεμμάτων.
**** Οι προεπιλεγμένες κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες ανά ΠΕ αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα 2(β).
Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
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Πίνακας 4
Πλήθος δειγμάτων που λαμβάνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις δειγματοληψίες που διενεργούνται κατά τη φάση της έκτακτης ανάγκης στο
πλαίσιο των δράσεων της Δέσμης Β΄ και κατά τη φάση της αποκατάστασης.
Περιφερειακή Κάθε εβδομάδα (εντός παρενθέσεως: κάθε εβδομάδα, ειδικά
Εφάπαξ πριν τη συγκομιδή
Κάθε εβδομάδα
τις τρεις πρώτες εβδομάδες της έκτακτης ανάγκης)
Ενότητα
Γάλα αιγοπροβάτων Γάλα αγελάδας Λαχανικά & κηπευτικά Φρούτα Πατάτες Βρώμη Σίκαλη
Σιτάρι
Σιτάρι
σκληρό
μαλακό
Βοιωτίας
4 (2)
1
2
6
Εύβοιας
1 (3)
2 (1)
2
1
2
1 (2)
1 (1)
1
Φθιώτιδας
2
6
Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των τιμών του Πίνακα 4 έχουν ληφθεί υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία της ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας για
το έτος 2019, όπως έχουν ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (https://www.statistics.gr). Έχει επιπλέον ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα ανάλυσης τέτοιων δειγμάτων από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων, με βάση τη διαθέσιμη, την περίοδο σύνταξης του
παρόντος Σχεδίου, μετρητική υποδομή.
Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε.Α.Ε., που έχει τον συντονισμό όλου του μετρητικού έργου, μπορεί να προβαίνει σε απαραίτητες προσαρμογές του παραπάνω
σχεδιασμού, συνεκτιμώντας τις επικρατούσες συνθήκες και την εξέλιξη της έκτακτης ανάγκης, και λαμβάνοντας υπόψη την ετοιμότητα και διαθεσιμότητα
των εργαστηρίων του Δικτύου Συνεργαζόμενων εργαστηρίων. Οι κατά περίπτωση επικαιροποιημένοι Πίνακες 2 έως 4 και τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες,
κοινοποιούνται έγκαιρα από την Ε.Ε.Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Π. προς περαιτέρω διανομή.

1. Διακίνηση δειγμάτων
Η Π.Στ.Ε. αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στα εργαστήρια μετρήσεων τα δείγματα που συλλέγουν, σύμφωνα με πίνακα γεωγραφικής κατανομής
(Πίνακας 5). Ο Πίνακας 5 είναι ενδεικτικός και μπορεί να αναπροσαρμοστεί από την Ε.Ε.Α.Ε., που έχει τον συντονισμό όλου του μετρητικού έργου,
συνεκτιμώντας τις επικρατούσες συνθήκες της έκτακτης ανάγκης και λαμβάνοντας υπόψη την ετοιμότητα και διαθεσιμότητα των εργαστηρίων του Δικτύου
Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων. Ο κατά περίπτωση ισχύων Πίνακας 5, με όλα τα στοιχεία επαφής, κοινοποιείται έγκαιρα από την Ε.Ε.Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Π. προς
περαιτέρω διανομή.
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Πίνακας 5
Κατανομή των εργαστηρίων μετρήσεων κατά Περιφέρειες.
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας

Εργαστήρια Μετρήσεων
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»

6. Διαχείριση των ρυπασμένων τροφίμων
Τα ακατάλληλα προς κατανάλωση προϊόντα που παράγονται στις πληγείσες περιοχές
μπορεί να είναι ρυπασμένα σε συγκεντρώσεις που να απαιτούν ειδική διαχείριση
απόρριψης. Για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνεπειών της παρούσας έκτακτης
ανάγκης, το επίπεδο συγκέντρωσης ενός ραδιονουκλιδίου (εφεξής, «επίπεδο δράσης») άνω
του οποίου απαιτείται ειδική διαχείριση απόρριψης ορίζεται ως η τιμή του «επιπέδου
εξαίρεσης μέτριας ποσότητας οποιουδήποτε τύπου υλικού» που είναι καθορισμένη στη
νομοθεσία, (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας), συγκεκριμένα στον πίνακα Β,
στήλη 2, του Παραρτήματος VII του ΠΔ 101/2018. Για τα βασικά ραδιονουκλίδια
ενδιαφέροντος, δηλαδή ιώδιο-131, καίσιο-134, καίσιο-137, τα ως άνω «επίπεδα δράσης»
είναι αντίστοιχα, 105, 104, 104 (Bq/kg), μέχρι το πολύ συνολική ποσότητα απόρριψης ενός
τόνου (1.000 kg) σε δεδομένο σημείο.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται ειδική διαχείριση για όλα τα προϊόντα που έχουν
χαρακτηριστεί ακατάλληλα. Νοείται ότι για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των εφαρμοστέων
μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων του Κανονισμού 2016/52/Ευρατόμ αλλά μικρότερες των ως
άνω «επιπέδων δράσης» τα προϊόντα δεν καταναλώνονται ούτε διατίθενται στην αγορά,
αλλά μπορούν να απορρίπτονται ελεύθερα από άποψη ραδιολογικής ασφάλειας (π.χ. ως
κοινά απορρίμματα, διασπορά σε υφιστάμενες καλλιέργειες, διασπορά σε υδάτινο
αποδέκτη, κ.ο.κ.) ή ενδεχομένως να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία (όπως π.χ. αναερόβια
ζύμωση γάλακτος ή αποτέφρωση σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με κατάλληλα φίλτρα) εάν
είναι εφικτές και οικονομικά δικαιολογημένες τέτοιες επιλογές. Για την ειδική περίπτωση
που η ακαταλληλότητα του προϊόντος οφείλεται μόνο στην παρουσία του ιωδίου-131,
μπορεί να εφαρμοστεί και η επιλογή της καθυστέρησης διάθεσης του προϊόντος, π.χ. για
λίγες εβδομάδες εάν είναι εφικτό, ώστε να απομειωθεί η ραδιενέργειά του λόγω
ραδιενεργού μετάπτωσης (το ιώδιο-131 είναι βραχύβιο, με χρόνο υποδιπλασιασμού ίσο
περίπου με 8 ημέρες). Για παράδειγμα, γάλα ρυπασμένο μόνο με ιώδιο-131 θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί βούτυρο, τυρί, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, ή άλλα
προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν για να επιτρέψουν στο ιώδιο-131 να απομειωθεί
πριν από την κατανάλωση.
Τα προϊόντα που απαιτούν ειδική διαχείριση πρέπει να απορριφθούν με ελεγχόμενο
τρόπο. Με βάση διαθέσιμες αναλύσεις της βιβλιογραφίας5 οι ενδεδειγμένοι τρόποι για τις
συνθήκες της χώρας μας αναμένεται να είναι:
5

Πηγές:
• Guidelines for Agricultural Countermeasures Following an Accidental Release of Radionuclides, A Joint
Undertaking by the IAEA and FAO, Technical Report Series No. 363, 1994.
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1)
Απόρριψη γάλακτος στη θάλασσα. Το ραδιορρυπασμένο γάλα μπορεί να
απορρίπτεται στη θάλασσα μέσω των εκροών παράκτιας εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων. Σε επίπεδο Π.Στ.Ε., η απόρριψη του γάλακτος (αν υπάρχει) στη θάλασσα
πραγματοποιείται ύστερα από επικοινωνία και συνεργασία του/των πλησιέστερου /-ων
Δήμου /-ων των Π.Ε., της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, της Ελληνικής Αστυνομίας ή/και
του Λιμενικού Σώματος, κατά περίπτωση.
2)
Απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής που διαθέτουν σχεδιασμένα μηχανικά
εμπόδια όπως π.χ. επενδύσεις από πηλό ή μεμβράνη ή/και συστήματα αποστράγγισης των
υγρών και εξαέρωσης των αερίων που παράγονται στη χωματερή. Εκεί μπορούν να
απορρίπτονται είδη όπως π.χ. δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, γάλα σε σκόνη. Η ανωτέρω
απόρριψη των προαναφερθέντων ειδών σε επίπεδο Π.Στ.Ε., διενεργείται από τον
Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας με την υπόδειξη
Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου /-ων των Π.Ε. της Π.Στ.Ε. που ενδέχεται να επηρεαστούν.
3)
Απόρριψη μιας ραδιορρυπασμένης καλλιέργειας στην ίδια τοποθεσία (in situ). Η
μέθοδος συνίσταται στην καταστροφή της καλλιέργειας και την άμεση ενσωμάτωσή της στο
έδαφος με επακόλουθο όργωμα. Η αποξήρανση της καλλιέργειας με την εφαρμογή
ζιζανιοκτόνων πριν από το όργωμα μειώνει τον όγκο του υλικού που πρέπει να ενσωματωθεί
στο έδαφος. Η καταλληλότητα αυτής της μεθόδου διαχείρισης οφείλεται στο ότι η
συγκέντρωση των ραδιονουκλιδίων στις καλλιέργειες είναι χαμηλότερη από ό,τι στα εδάφη
στα οποία παράγονται. Επιπλέον, το όργωμα αραιώνει την ενεργότητα, π.χ. η συγκέντρωση
ενεργότητας καισίου στο έδαφος μετά την ενσωμάτωση ώριμης καλλιέργειας δημητριακών
θα είναι τουλάχιστον 100 φορές μικρότερη από εκείνη της αρχικής καλλιέργειας. Η ανωτέρω
διαδικασία δύναται να ακολουθηθεί και σε επίπεδο Π.Στ.Ε., σε περίπτωση
ραδιορρυπασμένης καλλιέργειας.
Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. της Π.Στ.Ε. έχουν την ευθύνη παροχής οδηγιών προς τους
παραγωγούς και τις επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση των ακατάλληλων προϊόντων,
καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απαγόρευσης της ελεύθερης
απόρριψής τους, εφόσον έχει διαπιστωθεί υπέρβαση των επιπέδων δράσης που
καθορίζονται παραπάνω.
Υπεύθυνες αρχές για την τήρηση της απαγόρευσης είναι οι προαναφερθείσες Διευθύνσεις
και επικουρικά οι τοπικές αρμόδιες Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές (κατά περίπτωση), καθώς
και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.
Ακολουθεί το διάγραμμα 6 σχετικά με τη διαχείριση των ρυπασμένων τροφίμων της
Π.Στ.Ε.:
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Διάγραμμα 6: Διαχείριση ρυπασμένων τροφίμων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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7. Αποκλιμάκωση Περιστατικού
Το περιστατικό αποκλιμακώνεται όταν συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις (βλ. διάγραμμα 7
του παρόντος Σχεδίου):
• Επιβεβαιωθεί, π.χ. μέσω των διαύλων ενημέρωσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του
Μέρους III του παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ, η λήξη των εκλύσεων ραδιενέργειας στην πυρηνική
εγκατάσταση του ατυχήματος.
• Τα αποτελέσματα τόσο του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας όσο και των
μετρήσεων στα φίλτρα αέρα (που προβλέπονται στο δεύτερο σημείο της παρ. 2 του Μέρους
ΙΙΙ του παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ) επιβεβαιώσουν την μη διέλευση ραδιενεργού νέφους από την
επικράτεια.
Η αποκλιμάκωση επέρχεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Ε.Ε.Α.Ε. για τον τερματισμό της κατάστασης έκθεσης
έκτακτης ανάγκης και, εφόσον απαιτείται, για τη μετάβαση σε κατάσταση υφιστάμενης
έκθεσης, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 97 του ΠΔ 101/2018.
Με την αποκλιμάκωση του περιστατικού αίρεται η επικινδυνότητα όσον αφορά τις
βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία και την περιουσία των πολιτών, τα υλικά και
πολιτιστικά αγαθά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και υποδομές της χώρας εξαιτίας του
σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται
ότι λήγουν οι δράσεις μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης επιτήρησης και διαχείρισης (π.χ.
διενέργεια δειγματοληψιών ελέγχου τροφίμων, διαχείρισης τυχόν αποβλήτων ή
διαχείρισης καταστάσεων υφιστάμενης έκθεσης κλπ.).
Επιπλέον, κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών της
είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που
διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.
Νοείται ότι η έκτακτη ανάγκη λήγει όταν δεν προκύπτει πια η ανάγκη πραγματοποίησης
δράσεων επιτήρησης και διαχείρισης.

Διάγραμμα 7: Αποκλιμάκωση περιστατικού
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8. Ενημέρωση Κοινού
Η εμπειρία δείχνει ότι ένα σοβαρό πυρηνικό ατύχημα, οπουδήποτε στον κόσμο, αποτελεί
κορυφαίο γεγονός, με αποτέλεσμα να ασκείται μεγάλη πίεση από τα ΜΜΕ προς τις αρμόδιες
αρχές της κάθε χώρας για παροχή ενημέρωσης. Εάν το ατύχημα δεν επηρεάζει καθόλου ή
έχει αμελητέες ραδιολογικές συνέπειες για τη χώρα μας, το παρόν Ειδικό Σχέδιο δεν
ενεργοποιείται και η επικοινωνιακή διαχείριση ανάγεται στην περίπτωση μιας, όπως
αποκαλείται, «εκλαμβανόμενης έκτακτης ανάγκης» (perceived emergency). Η περίπτωση
αυτή αντιμετωπίζεται από την Ε.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επιχειρησιακό της
σχέδιο («Εσωτερικό Σχέδιο Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Ε.Ε.Α.Ε.», Έκδοση 2,
Αναθεώρηση 3, 2021, όπως εκάστοτε ισχύει).
Στην περίπτωση που το παρόν Ειδικό Σχέδιο τυγχάνει εφαρμογής, η ενημέρωση του
κοινού διακρίνεται στη γενική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα προστασίας από κινδύνους
που προέρχονται από σοβαρό ατύχημα σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων που
επηρεάζει την Ελληνική επικράτεια και στην ειδική ενημέρωση, με την έκδοση και
κοινοποίηση οδηγιών προς τους πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός τέτοιου
ατυχήματος (άρθρα 70 και 71 του ΠΔ 101/2018).

8.1 Γενική Ενημέρωση του κοινού
Η γενική ενημέρωση του κοινού (βλ. διάγραμμα 8 του παρόντος Σχεδίου) περιλαμβάνει
τα στοιχεία που περιέχονται στο τμήμα Α του Παραρτήματος XII του ΠΔ 101/2018, γίνεται σε
κεντρικό επίπεδο από τη Γ.Γ.Π.Π. και την Ε.Ε.Α.Ε. και παρέχεται εκ των προτέρων.
Συγκεκριμένα, στους ιστοχώρους της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) (βλ. Παράρτημα VI
του παρόντος Σχεδίου) και της Ε.Ε.Α.Ε. (www.eeae.gr) (βλ. Παράρτημα VII του Παρόντος
Σχεδίου) παρέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας και συμπεριφοράς που πρέπει να
ακολουθηθούν σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός
συνόρων με διασυνοριακές επιπτώσεις στην Ελλάδα, καθώς και πληροφόρηση για τα μέτρα
πολιτικής προστασίας που εν γένει εφαρμόζονται.

8.2 Ειδική ενημέρωση του κοινού
Η ειδική ενημέρωση (βλ. διάγραμμα 8 του παρόντος Σχεδίου) στοχεύει στην
αποτελεσματική κάλυψη των στοιχείων που περιέχονται στο τμήμα Β του Παραρτήματος XII
του ΠΔ 101/2018 και γίνεται κατά τη φάση της έκτακτης ανάγκης ως εξής:
• Η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τις δράσεις και τα ληφθέντα μέτρα πολιτικής
προστασίας γίνεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Η ενημέρωση περιλαμβάνει ανακοινώσεις με οδηγίες
προστασίας ή άλλες συστάσεις προς το κοινό, στα πλαίσια των οδηγιών ή των υποδείξεων
της Ε.Ε.Α.Ε., οι οποίες αφορούν, ιδίως, τα εξής στοιχεία: περιορισμοί στην κατανάλωση
ορισμένων τροφίμων και νερού που ενδέχεται να έχουν ρυπανθεί, απλοί κανόνες
υγιεινής και απορρύπανσης, συστάσεις για περιορισμό μέσα στα κτίρια κατά τη διάρκεια
της διέλευσης του ραδιενεργού νέφους.
• Η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της έκτακτης ανάγκης (π.χ.
προέλευση, έκταση, αναμενόμενη εξέλιξη, ραδιολογική επιβάρυνση, κ.ο.κ.) γίνεται από
την Ε.Ε.Α.Ε. Η ενημέρωση θα συμπληρώνεται με υπόμνηση των βασικών γνώσεων
σχετικά με τη ραδιενέργεια και την επίδρασή της στον άνθρωπο καθώς και στο
περιβάλλον.
• Η ενημέρωση του κοινού όσον αφορά εφαρμοστέες αποφάσεις ελέγχου του γάλακτος
και των φυτικών προϊόντων και σχετικά με τη διαχείριση των ειδών που αποσύρονται ως
ακατάλληλα γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη Γ.Γ.Π.Π.
Αντίστοιχη ενημέρωση δύναται να γίνει από το Υπουργείο Υγείας για το νερό προς
ανθρώπινη κατανάλωση.
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Γενικότερα γίνεται προσπάθεια για προτροπή των πολιτών να ενημερώνονται ΜΟΝΟ από
τις επίσημες πηγές πληροφόρησης.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο, τη διαχείριση των ΜΜΕ και την ενημέρωση του
κοινού αναλαμβάνει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης η Διεύθυνση Επικοινωνιακής
Διαχείρισης Κρίσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Σε επίπεδο Π.Στ.Ε., εφόσον απαιτηθεί, το γραφείο Τύπου του Περιφερειάρχη και των
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών των Π.Ε., που επηρεάστηκαν, δύνανται να προβούν σε
περαιτέρω ενημέρωση του κοινού στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (www.pste.gov.gr) με έκδοση Δελτίων Τύπου,
κατόπιν εισήγησης των Δ.Α.Ο.Κ. των συγκεκριμένων Π.Ε. της Π.Στ.Ε. (βλ. Παράρτημα VIII του
παρόντος Σχεδίου).

Διάγραμμα 8: Ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρηνικού ατυχήματος
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ΜΕΡΟΣ IV. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μετά τη λήξη της φάσης της απόκρισης στην έκτακτη ανάγκη, πραγματοποιείται η
ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Στο παρόν Μέρος IV προσδιορίζονται οι δράσεις που
λαμβάνουν χώρα κατά τη φάση της αποκατάστασης μετά από σοβαρό ατύχημα σε πυρηνική
εγκατάσταση εκτός συνόρων που είχε διασυνοριακές επιπτώσεις στην Ελλάδα.
1.

Μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι έλεγχοι και επιτήρηση

Η φάση της αποκατάστασης περιλαμβάνει κυρίως τη συνέχεια των ελέγχων και αναλύσεων,
μέσω διεξαγωγής εκτενών δειγματοληψιών και μετρήσεων σε αέρα, νερά, έδαφος, γεωργικά
φυτικά προϊόντα και γάλα, προκειμένου:
• να εξακριβωθεί η διασπορά της ραδιενέργειας στην Ελλάδα,
• να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που διατίθενται στην αγορά είναι
εντός των επιτρεπτών επιπέδων ραδιορύπανσης σε όλη την περίοδο του βλαστικού
κύκλου.
Οι παραπάνω δειγματοληψίες και μετρήσεις διενεργούνται όπως περιγράφεται στην παρ. 5
του Μέρους III του παρόντος Σχεδίου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαβιβάζονται από
την Ε.Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση:
• στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
• στο Υπουργείο Υγείας.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, οι ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιοι
φορείς, μετά από διαβούλευση με τυχόν συναρμόδιους φορείς σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνουν μέτρα προστασίας εφόσον ενδείκνυται, για όσο διάστημα
θεωρείται απαραίτητο. Στο διάστημα αυτό, η διαχείριση των ρυπασμένων προϊόντων γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του Μέρους III του παρόντος Σχεδίου. Επίσης,
εξακολουθεί να παρέχεται η σχετική ειδική ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 8.2. του Μέρους III του παρόντος Σχεδίου.

2.

Εκτίμηση και καταγραφή ζημιών/Αστική ευθύνη

Οι αναμενόμενες άμεσες ζημιές αφορούν, κατά βάση, την οικονομική ζημιά που θα
υποστούν παραγωγοί και επιχειρήσεις από τους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά των
τροφίμων και ζωοτροφών. Η ευθύνη καταγραφής και εκτίμησης αυτών των ζημιών ανήκει
στις Διευθύνσεις της Π.Στ.Ε. που είναι επιφορτισμένες με την καταγραφή και εκτίμηση
ζημιών φυτικής και ζωικής παραγωγής (π.χ. εξαιτίας φυσικών φαινομένων). Εν γένει, όπως
συνήθως συμβαίνει σε τέτοιου είδους εξαιρετικές περιστάσεις, οι ακολουθητέες οδηγίες
πολιτικής, ιδίως των θεμάτων που αφορούν καταβολή οικονομικής βοήθειας ή
αποζημιώσεων, αποφασίζονται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης από την Κυβέρνηση.
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο Π.Στ.Ε., οι Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. που αναμένεται να
επηρεαστούν, οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες τους, οι αρμόδιοι Θεματικοί
Αντιπεριφερειάρχες σε συνεργασία με τον εκάστοτε Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Π.Στ.Ε.,
εκδίδουν Απόφαση συγκρότησης Επιτροπών Εκτίμησης Ζημιών και προβαίνουν στον ορισμό
των μελών τους. Στη συνέχεια, οι Επιτροπές είναι αυτές που θα καταγράψουν τις ζημιές
φυτικής και ζωικής παραγωγής. Τέλος, πραγματοποιείται η διαβίβαση των πρακτικών των
ζημιών στα αρμόδια Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.ά.
Επισημαίνεται και η πιθανότητα ύπαρξης έμμεσων οικονομικών απωλειών που
σχετίζονται με ζημιά στη φήμη (reputational damage) σε τομείς όπως π.χ. ο τουρισμός, οι
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων κ.ά. Η εκτίμηση αυτών των απωλειών είναι δυσχερής και
αβέβαιη και εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό αφενός από τη φύση του ατυχήματος και τη
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σοβαρότητα των διασυνοριακών του επιπτώσεων, αφετέρου από την οικονομική
διασύνδεση των τομέων που πλήττονται με το σύνολο της οικονομίας6.
6

Σύμφωνα με θεωρητικές εκτιμήσεις μελετών της βιβλιογραφίας, οι συγκεκριμένες οικονομικές απώλειες μπορεί να ανέλθουν
σε πολύ υψηλά ποσά.

Στο διάγραμμα 9 του παρόντος αποτυπώνεται η εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε
επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας (διάγραμμα 10 του παρόντος
Σχεδίου) ισχύει η Διεθνής Σύμβαση που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 29 Ιουλίου 1960
(Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy) η οποία κυρώθηκε με το
Νομοθετικό Διάταγμα 336/1969 (ΦΕΚ 269/Α), όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 (επίσης κυρώθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα
336/1969), από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982 (κυρώθηκε με τον Ν. 1758/1988,
ΦΕΚ 44/Α) και από το Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 2004 (κυρώθηκε με τον Ν.
3787/2009, ΦΕΚ 140/Α).
Λαμβανομένων υπόψη και τυχόν σχετικών ενεργειών σε διεθνές επίπεδο ή της ΕΕ, το
Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει κατά λόγο αρμοδιότητας, εάν συντρέχουν προϋποθέσεις
διεκδίκησης αποζημιώσεων στη χώρα μας στο πλαίσιο της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης.

Διάγραμμα 9: Εκτίμηση και Καταγραφή ζημιών Π.Στ.Ε.

Διάγραμμα 10: Αστική Ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
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ΜΕΡΟΣ V. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
(ΕΣΑΡΠΕΑ) ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η ημερομηνία έγκρισής
του από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αφού προηγηθεί
η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ανωτέρω σχεδίου στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του Ν.3852/2010.
Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα Σχέδια παύουν να ισχύουν.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

44

ΑΔΑ: 9ΩΔΘ7ΛΗ-1Ξ3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρωτόκολλο λήψης απόφασης με βάση τις καταγραφές του τηλεμετρικού δικτύου
μέτρησης ραδιενέργειας.
Σήμερα, το τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας περιλαμβάνει 23 σταθμούς, που
μετρούν σε συνεχή βάση τον ρυθμό δόσης της διάχυτης γ-ακτινοβολίας (nSv/h). Παρακάτω
είναι ο χάρτης των εγκατεστημένων σταθμών του δικτύου στην Ελλάδα.

Η αρχική οριοθέτηση του τμήματος της επικράτειας όπου εφαρμόζονται οι άμεσες δράσεις
προστασίας πληθυσμού (Δέσμη Α΄) της παρ. 2 του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Σχεδίου γίνεται
με εφαρμογή της ακόλουθης σχέσης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα:

Οι σταθμοί που συμμετέχουν στον προσδιορισμό του ΡΔΠΕi καθώς και ο αντίστοιχος
συντελεστής βαρύτητας 𝑤I,j παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 1, για την Π.Ε. i,
ομαδοποιημένες ανά Περιφέρεια. Η εφαρμογή άμεσων δράσεων προστασίας του
πληθυσμού της Δέσμης Α΄ πραγματοποιείται στις Π.Ε. για τις οποίες ΡΔΠΕi ≥ OIL3γ.
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Πίνακας 1
Συντελεστές βαρύτητας των σταθμών του τηλεμετρικού δικτύου για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί εκτίμηση στη βάση πιθανών αλλά
συντηρητικών/δυσμενών σεναρίων πυρηνικού ατυχήματος με βάση τα υπάρχοντα
επιστημονικά δεδομένα. Συνιστούν κατευθυντήριες οδηγίες εν ελλείψει άλλων αξιόπιστων
δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων, άμεσων δράσεων
προστασίας του πληθυσμού πέραν των παγίων δράσεων.
Η Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει σε απαραίτητες προσαρμογές της παραπάνω μεθοδολογίας
και των τιμών του ανωτέρω πίνακα, συνεκτιμώντας τις επικρατούσες συνθήκες και
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά την εξέλιξη της έκτακτης
ανάγκης (π.χ. ακριβέστερα αποτελέσματα προσομοιώσεων)7. Νοείται ότι στην περίπτωση
σταθμών του τηλεμετρικού δικτύου οι οποίοι λόγω τεχνικών προβλημάτων βρίσκονται εκτός
λειτουργίας, η Ε.Ε.Α.Ε. μεριμνά για την, στο μέτρο του δυνατού, άμεση αποκατάσταση της
λειτουργίας τους. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση εφαρμογής άμεσων δράσεων
προστασίας του πληθυσμού της Δέσμης Α΄ για τις περιφερειακές ενότητες οι οποίες
επηρεάζονται από τη μη λειτουργία των σταθμών αυτών, λαμβάνεται στη βάση αξιοποίησης
των διαθέσιμων δεδομένων κατά την εξέλιξη της έκτακτης ανάγκης (πχ. Μετρήσεις
υπόλοιπων σταθμών, μοντέλα πρόβλεψης και όποιες διαθέσιμες επιτόπιες μετρήσεις και
μετρήσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων κλπ.)
Σε κάθε περίπτωση και όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρ. 2 του Μέρους ΙΙΙ, η Ε.Ε.Α.Ε. και το
Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το Εργαστήριο Ραδιενέργειας
Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αποστέλλει κινητό συνεργείο μετρήσεων, το οποίο
σαρώνει όσο το δυνατόν πληρέστερα το ως άνω οριοθετημένο τμήμα της επικράτειας, με
σκοπό τη λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του ρυθμού δόσης και την ακριβέστερη
οριοθέτηση της περιοχής εφαρμογής των έκτακτων, άμεσων δράσεων προστασίας.

7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος XI του ΠΔ 101/2018 τα ΕΣΑΡΠΕΑ περιλαμβάνουν «μέτρα εκ των προτέρων για
την αναθεώρηση των …προκαθορισμένων γενικών κριτηρίων για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας, …όπως
απαιτείται κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκθεσης έκτακτης ανάγκης, για την κάλυψη των επικρατουσών συνθηκών, όπως
αυτές εξελίσσονται σε όλη τη διάρκειά της.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατευθυντήριες οδηγίες με ενδεικτικά κείμενα για την επικοινωνία μέτρων περιορισμού
στα τρόφιμα λόγω ραδιορρύπανσης.
Σε περίπτωση λήψης προληπτικών περιοριστικών μέτρων λόγω ραδιορύπανσης τροφίμων,
οι παρακάτω διευκρινιστικές εξηγήσεις σε απλή γλώσσα συμβάλλουν στην
αποτελεσματικότερη και χωρίς παρερμηνείες επικοινωνία προς στα μέλη του κοινού.
Α) Κατά τη φάση της άμεσης απόκρισης, πριν τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων.
•

Σταματήστε να καταναλώνετε τοπικά παραγόμενα
o λαχανικά και κηπευτικά
o γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής
o νερό της βροχής,

μέχρι να ελεγχθούν και να δηλωθούν ως ασφαλή.
•

•
•

Τα πιο πάνω μέτρα περιορισμού λαμβάνουν κυρίως υπόψη τα πιο ευάλωτα μέλη του
κοινού (π.χ. βρέφη και έγκυες γυναίκες). Έχει γίνει η υπόθεση ότι όλα τα τοπικά
παραγόμενα λαχανικά, κηπευτικά και γάλα είναι μολυσμένα με ραδιενέργεια και ότι
ελάχιστα γίνονται (π.χ. πλύσιμο λαχανικών) για να μειωθούν τα επίπεδα μόλυνσης πριν
από την κατανάλωση. Δηλαδή τα μέτρα αντιστοιχούν σε αυστηρά κριτήρια πρόληψης. Η
λήψη των μέτρων δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι τα συγκεκριμένα είδη που παράγονται
στην περιοχή είναι ακατάλληλα. Ωστόσο, είναι συνετό να μην καταναλώνετε τα τοπικά,
μη απαραίτητα τρόφιμα μέχρι να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση.
Εννοείται ότι όλα τα άλλα τρόφιμα μπορείτε να τα καταναλώνετε ελεύθερα, όπως
βεβαίως και τα τοπικά παραγόμενα τρόφιμα και γάλα που υπήρχαν αποθηκευμένα.
Κατ’ εξαίρεση, στην ακραία περίπτωση που ο περιορισμός της κατανάλωσης είναι πιθανό
να οδηγήσει σε σοβαρό υποσιτισμό ή αφυδάτωση επειδή δεν είναι διαθέσιμα τρόφιμα
αντικατάστασης, γάλα ή νερό, τα υπό περιορισμό είδη μπορούν να καταναλωθούν για
σύντομο χρονικό διάστημα έως ότου είναι διαθέσιμες οι αντικαταστάσεις.

Β) Μετά τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων.
•

Κάτω από τα εφαρμοστέα επιτρεπτά επίπεδα:
Έχουν ελεγχθεί τρόφιμα τοπικής παραγωγής και γάλα και οι μετρήσεις βεβαιώνουν ότι
όλα τα μέλη του κοινού, συμπεριλαμβανομένων βρεφών, παιδιών και εγκύων, μπορούν
να πίνουν με ασφάλεια το γάλα και να τρώνε τα τρόφιμα αυτά.

•

Πάνω από τα εφαρμοστέα επιτρεπτά επίπεδα:
Έχουν ελεγχθεί τρόφιμα και γάλα τοπικής παραγωγής και οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν
μπορεί να επιτραπεί η κατανάλωση και η διάθεση στην αγορά αυτών των ειδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατευθυντήριες οδηγίες με ενδεικτικές συστάσεις/συμβουλές προς Έλληνες
πολίτες και πληρώματα ελληνικών πλοίων στην περιοχή του ατυχήματος.
Α) Συστάσεις προς στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή του
ατυχήματος:
•
•
•
•

•

•

Στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε ακτίνα 80 km από τον πυρηνικό σταθμό [X],
συστήνεται να απομακρυνθούν.
Στους Έλληνες πολίτες που η αναχώρησή τους από τη [χώρα X] δεν είναι εφικτή
συστήνεται τουλάχιστον η μετακίνησή τους προς τις [X (π.χ. νότιες, βόρειες)] περιοχές.
Όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών ως
προς τα μέτρα προστασίας.
Οι πολίτες με σχετικά ερωτήματα ως προς τις ανωτέρω οδηγίες παρακαλούνται να
επικοινωνούν με την Ε.Ε.Α.Ε. (τηλ: +30 210 6506700, +30 210 6506803, +30 210 6506714,
email: info@eeae.gr).
Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών για την παροχή διευκολύνσεων προς όσους
επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, παρακαλούνται οι Έλληνες που διαμένουν στη
[χώρα Χ] να γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών (τηλ: +30 210 3681730, +30 210 3681259, email: kt@mfa.gr).
Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η σύσταση για την αποφυγή πραγματοποίησης ταξιδιών
στη [χώρα Χ].

Β) Συμβουλές προς ναυτιλιακές εταιρείες και πληρώματα ελληνικών πλοίων στην
περιοχή του ατυχήματος:
Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό [Χ],
στις [Χ (π.χ. ανατολικές, δυτικές)] ακτές της [χώρας Χ], το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
συμβουλεύει τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων που
βρίσκονται στις πληγείσες ακτές της [χώρας Χ], ως εξής:
• Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
• Εφαρμόστε ορισμένα προληπτικά μέτρα προστασίας:
o ελαχιστοποίηση της παραμονής σε ανοικτό χώρο
o σχολαστικό πλύσιμο του καταστρώματος του καραβιού
o σχολαστικό ατομικό πλύσιμο
o πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό
o χρήση φόρμας μιας χρήσεως ή δεύτερα ρούχα και παπούτσια για τις εργασίες στο
κατάστρωμα ή γενικά σε ανοικτό χώρο
o μετά την απομάκρυνση από την περιοχή του ατυχήματος, σχολαστικό πλύσιμο του
πλοίου, του πληρώματος και των ρούχων.
• Η χορήγηση ιωδίου γίνεται μόνο κατόπιν εντολής και σε περιπτώσεις υψηλών δόσεων
ακτινοβολίας στο θυρεοειδή. Σε καμία περίπτωση μην προβείτε σε αυθαίρετη λήψη
ιωδίου. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.
• Μόλις το πλοίο φθάσει στον επόμενο προορισμό ενημερώσετε σχετικά τις αρχές του
λιμένος.
Πληροφορίες: +30 210 6506700, info@eeae.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μετρήσεις ραδιενέργειας αέρα, εδάφους, νερού, γάλακτος και φυτικών προϊόντων.
1. Η μέτρηση της ραδιενέργειας του αέρα γίνεται μέσω:
• Του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας που λειτουργεί η Ε.Ε.Α.Ε. . Η λειτουργία
όλων των σταθμών είναι συνεχής και οι μέσες ημερήσιες τιμές του ρυθμού δόσης της
διάχυτης γ-ακτινοβολίας δημοσιεύονται κατευθείαν στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.Ε. . Η
χαρτογραφική απεικόνιση των σταθμών του δικτύου φαίνεται στον χάρτη του Παραρτήματος
Ι του παρόντος Σχεδίου. Με τις πρώτες ενδείξεις εκδήλωσης της έκτακτης ανάγκης η Ε.Ε.Α.Ε.
μεριμνά για την, στο μέτρο του δυνατού, άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των όποιων
σταθμών θα τύχει να βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Κατά τη φάση της έκτακτης
ανάγκης, εάν καταστεί απαραίτητο, μπορεί να διακόψει την κατευθείαν προβολή των
αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό της τόπο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής
δυσλειτουργίας του πληροφοριακού της συστήματος λόγω υπερφόρτωσης. Οι επισκέπτες θα
παραπέμπονται στην πλατφόρμα EURDEP8 (European Radiological Data Exchange Platform)
όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των τηλεμετρικών σταθμών που λειτουργούν στην
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της χώρα μας. Νοείται, ότι παρά την ενδεχόμενη
φραγή της ανοικτής πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας της, η Ε.Ε.Α.Ε. εξακολουθεί να
αποστέλλει κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης τα αποτελέσματα των μετρήσεων του
τηλεμετρικού δικτύου στην πλατφόρμα EURDEP.
• Δειγματοληψιών αέρα και εν συνεχεία μέτρησης στο εργαστήριο της ραδιενέργειας του
συλλεχθέντος σε φίλτρα ατμοσφαιρικού αερολύματος (ή/και της ραδιενέργειας στην αέρια
φάση, με χρήση ειδικών δειγματοληπτών). Οι μετρήσεις αυτές είναι υψηλής ευαισθησίας και
ακρίβειας και επιτρέπουν, με χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων, τον προσδιορισμό των
επιμέρους ραδιοϊσοτόπων. Διενεργούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων
Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
2. Η μέτρηση της ραδιενέργειας του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων γίνεται μέσω:
• Συλλογής δειγμάτων και εν συνεχεία μέτρησης στο εργαστήριο με φασματοσκοπική
ανάλυση που επιτρέπει και τον προσδιορισμό των επιμέρους ραδιοϊσοτόπων. Διενεργούνται
από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το
Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
3. Η μέτρηση της ραδιενέργειας του γάλακτος, των φυτικών προϊόντων και του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης γίνεται μέσω:
• Συλλογής δειγμάτων και εν συνεχεία μέτρησης στο εργαστήριο με φασματοσκοπική
ανάλυση, που επιτρέπει και τον προσδιορισμό των επιμέρους ραδιοϊσοτόπων. Οι
δειγματοληψίες και η διακίνηση των δειγμάτων προς τα εργαστήρια μετρήσεων
διενεργούνται από την Περιφέρειά μας. Οι εργαστηριακές μετρήσεις διενεργούνται από την
Ε.Ε.Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων, που για την Π.Στ.Ε. είναι το Εργαστήριο
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

8

https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Rad-Data-Exchange
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Στο Παράρτημα V του Ειδικού Σχεδίου περιγράφεται ο σχεδιασμός όσον αφορά την εκτέλεση
δειγματοληψιών και τη διακίνηση των δειγμάτων. Επισημαίνεται ότι:
•

•
•

Κατά τη φάση της απόκρισης στην έκτακτη ανάγκη οι δειγματοληψίες διενεργούνται
στο πλαίσιο των πάγιων δράσεων της Δέσμης Β΄ σύμφωνα με όσα περιγράφονται
στους Πίνακες 3 και 4 του παρόντος Σχεδίου. Πέραν αυτού, στο τυχόν υποσύνολο
των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου έχει αποφασιστεί η εφαρμογή των εκτάκτων,
άμεσων μέτρων προστασίας του πληθυσμού της Δέσμης Α΄, διενεργούνται
συμπληρωματικά, και εκ παραλλήλου, και οι δειγματοληψίες που περιγράφονται
στον Πίνακα 2 του παρόντος Σχεδίου.
Κατά τη φάση της αποκατάστασης οι δειγματοληψίες διενεργούνται σύμφωνα με
όσα περιγράφονται στους Πίνακες 3 και 4 του παρόντος Σχεδίου.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα δείγματα που συλλέγονται σε Περιφερειακό
επίπεδο αποστέλλονται στα εργαστήρια μετρήσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του
παρόντος Σχεδίου.

Αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V προβλέπεται :
Εκτέλεση δειγματοληψιών και διακίνηση των δειγμάτων.
1. Είδη δειγμάτων και μέθοδοι δειγματοληψίας
Τα διάφορα δείγματα λαμβάνονται με βάση τους παρακάτω Πίνακες 2 έως 4 και σύμφωνα
με τις ακόλουθες γενικές οδηγίες:
• Η περιοδική δειγματοληψία γίνεται πάντα από το ίδιο σημείο.
• Η δειγματοληψία επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική, δηλαδή,
λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των προς συλλογή δειγμάτων, να καλύπτονται όσο
γίνεται καλύτερα παράμετροι όπως π.χ. διαστήματα δειγματοληψίας, διαφορετικά φυτικά
είδη, κλπ.
• Το δείγμα συσκευάζεται, σφραγίζεται και συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:
Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, περιοχή, είδος, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το δείγμα,
σημείο δειγματοληψίας, ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας.
• Η ετικέτα με τα στοιχεία του δείγματος υπογράφεται από τον δειγματίζονται.
• Για δειγματοληψίες από καλλιέργειες: για χαμηλού ύψους καλλιέργειες (μαρούλι, σπανάκι,
πατάτες κλπ.) να λαμβάνεται δείγμα από τυχαία φυτά κατά διαστήματα, επιδιώκοντας να
καλυφθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια της έκτασης. Από δενδρώδεις καλλιέργειες να
λαμβάνεται δείγμα από κάθε ομοιόμορφη δενδροκομική έκταση. Οι καρποί να συλλέγονται
τυχαία από την εξωτερική επιφάνεια της κόμης και στο ύψος ενός ανθρώπου, από τυχαία
δένδρα κατά διαστήματα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Οδηγίες αυτοπροστασίας-συμπεριφοράς και πληροφόρηση για τα μέτρα πολιτικής
προστασίας για τα μέτρα πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σοβαρού
ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων με διασυνοριακές
επιπτώσεις στην Ελλάδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).
Στο Παράρτημα VI του παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ παρατίθενται οδηγίες αυτοπροστασίας και
συμπεριφοράς, που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος σε
πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων με διασυνοριακές επιπτώσεις στην Ελλάδα, καθώς
και πληροφόρηση για τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εν γένει εφαρμόζονται, σύμφωνα
με την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr).
Τα ραδιολογικά περιστατικά παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές με τα χημικά
περιστατικά9. Καθόσον η ακτινοβολία δεν είναι ορατή, δεν έχει οσμή ούτε γεύση δεν
μπορούμε να την αισθανθούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Σαν αποτέλεσμα αν βρεθούμε σε
χώρο που έγινε κάποια έκρηξη δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν χρησιμοποιήθηκαν
ραδιενεργά υλικά σαν μέρος του εκρηκτικού μηχανισμού δηλ. αν πρόκειται για βρώμικη
βόμβα (dirty bomb) ή όχι. Οι συνέπειες στο περιβάλλον και στον πληθυσμό μπορεί να είναι
μακροχρόνιες. Υπάρχουν τρεις τύποι πυρηνικής ακτινοβολίας: α (άλφα), β (βήτα) και γ
(γάμα).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Η αντιμετώπιση ενός ΧΒΡΠ (Χημικού, Βιολογικού, Ραδιολογικού, Πυρηνικού) περιστατικού
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (είδος, ποσότητα και καθαρότητα ΧΒΡΠ παράγοντα,
μέθοδος διασποράς, χώρος, μετεωρολογικές συνθήκες, κλπ.). Επομένως δεν είναι η ίδια για
κάθε περίπτωση.

Παρόλα αυτά οι βασικές ενδεδειγμένες ενέργειες συνοψίζονται στα εξής:
▪

Μειώστε το χρόνο παραμονής στο επικίνδυνο περιβάλλον και επομένως της έκθεσης
στον ΧΒΡΠ παράγοντα.
▪ Απομακρύνετε το ΧΒΡΠ παράγοντα από το σώμα σας.
▪ Απομακρυνθείτε από το χώρο του περιστατικού και παραμείνετε σε ασφαλή χώρο.
▪ Εφαρμόστε τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών και συνεργαστείτε με το προσωπικό
τους.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε έως ότου σας
δοθούν ειδικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Αν βρεθείτε σε χώρο όπου είναι αντιληπτή η απελευθέρωση ΧΒΡΠ παράγοντα:
▪

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και μην πανικοβάλλεστε.

9

Οι Χημικοί παράγοντες ή χημικές πολεμικές ουσίες (chemical agents ή chemical warfare agents) κατατάσσονται σε πέντε
κατηγορίες όλες εκ των οποίων προκαλούν αδρανοποίηση, σοβαρές βλάβες ή θάνατο: (1) Καυστικές ή Φλυκταινογόνες ουσίες,
(2) Νευροτοξικές Ουσίες ή Ουσίες Νεύρων, (3) Ασφυξιογόνες ουσίες, (4) Αιμοτοξικές ουσίες, (5) Αδρανοποιητικές ουσίες.
Χρησιμοποιούνται σε μορφή αερίου, υγρού ή αερολύματος (αεροζόλ).
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▪

Αν το περιστατικό συμβεί σε ανοικτό χώρο απομακρυνθείτε από την περιοχή πεζή
χωρίς να αγγίξετε τίποτε. Μην απομακρυνθείτε πάρα πολύ και μην χρησιμοποιήσετε
δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό, μετρό, ταξί,
αυτοκίνητα, μηχανάκια). Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει διασπορά του επικίνδυνου
παράγοντα στα μέσα μεταφοράς και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η εξάπλωση του
προβλήματος θα δυσχεράνει και την προσφορά βοήθειας προς εσάς.

▪

Αν το περιστατικό συμβεί σε κλειστό χώρο, κλείστε τα επιμέρους συστήματα
εξαερισμού και το κεντρικό, βγείτε από το κτίριο και περιμένετε τις Aρχές.
Προφυλαχθείτε μπαίνοντας στο πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε
περίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο αν παραμείνετε ή καταφύγετε σε κλειστό χώρο
μειώνεται η έκθεσή σας σε ΧΒΡΠ παράγοντες.
Αφού βρεθείτε σε «ασφαλή» χώρο βγάλτε τα ρούχα σας το συντομότερο δυνατόν.
Προσέξτε να μην εκθέσετε περισσότερο στους ΧΒΡΠ παράγοντες τα ευαίσθητα
σημεία και τις περιοχές εισόδου του οργανισμού σας (μάτια, μύτη και στόμα).
Πλυθείτε με άφθονο νερό μόνοι σας ή καλύτερα ανά δύο ώστε να είναι δυνατός ο
καλύτερος καθαρισμός στα δύσκολα σημεία και μέρη του σώματος (πίσω από τα
αυτιά, μάτια, μασχάλες κλπ.). Τοποθετείστε τα ρούχα σε πλαστική σακούλα που
κλείνει καλά.
Αν δεν είναι εφικτό να βγάλετε όσα ρούχα είναι δυνατόν (και αν το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες) περιμένετε τις δυνάμεις που θα αναλάβουν το έργο της
απολύμανσης/απορρύπανσής σας.

▪

▪

▪

Να είστε προετοιμασμένοι ότι:

▪

1) θα πρέπει να βγάλετε ή να σας βγάλουν τα ρούχα (μερικά από αυτά σκίζοντας τα
ή κόβοντάς τα με ψαλίδι). Θα χρειαστεί να στέκεστε χωρίς ρούχα μπροστά σε
άγνωστους και γνωστούς ανθρώπους. Είναι απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή
προστασία της υγείας σας.
2) Αν φοράτε κοσμήματα ή συναισθηματικής αξίας αντικείμενα θα πρέπει να τα
παραδώσετε στο προσωπικό που θα σας απορρυπάνει.
Αν μεταφέρετε παιδιά ή βρέφη θα σας επιτραπεί να τα έχετε μαζί σας κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας απορρύπανσής σας.

▪

Συνεργαστείτε με το προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή την
αντιμετώπιση του συμβάντος για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (τη δική σας
υγεία). Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες που σας δίνουν και μην διαφωνείτε.

▪

Μην παραξενευτείτε αν δείτε το προσωπικό των υπηρεσιακών δυνάμεων να φορά
προστατευτικό εξοπλισμό που εσείς βέβαια δεν έχετε. Η προστασία τους είναι
απαραίτητη για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε εσάς.

▪

Μην ξεχνάτε να αναφέρετε στις Αρχές οτιδήποτε παρατηρείτε.

Αν εκτεθείτε σε κάποιο ΧΒ παράγοντα χωρίς να το γνωρίζετε
▪

Ίσως εμφανίσετε συμπτώματα που μοιάζουν με ίωση ή κρυολόγημα δηλ. πυρετό,
βήχα, κοιλιακούς ή μυϊκούς πόνους κλπ. (π.χ. βιολογικό παράγοντα) ή συμπτώματα
έκθεσης σε τοξική χημική ουσία (π.χ. «μουστάρδα», φυτοφάρμακο).

▪

Παρακολουθείστε προσεκτικά την ενημέρωση (αν έχει γίνει) από τις αρμόδιες Αρχές
και δείτε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανακοινώσεις.
Διαφορετικά ενημερώστε τις Αρχές.

▪

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον ιατρό σας ή με ιατρικές υπηρεσίες και μην
παρουσιάζεστε σε χώρο παροχής ιατρικής φροντίδας (νοσοκομείο, ιατρείο) χωρίς
προηγουμένως να έχετε ενημερώσει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Πληροφόρηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τα μέτρα
πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική
εγκατάσταση εκτός συνόρων με διασυνοριακές επιπτώσεις στην Ελλάδα.
Στο Παράρτημα VII του παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ παρατίθεται πληροφόρηση για τα μέτρα
πολιτικής προστασίας που εν γένει εφαρμόζονται, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος σε
πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων με διασυνοριακές επιπτώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. (www.eeae.gr).

Η Ε.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της και το Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», είναι ο αρμόδιος φορέας για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού
υλικού. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού υλικού έχουμε
στις περιπτώσεις:
•
•
•

ραδιενεργού ρύπανσης ως αποτέλεσμα πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος
ραδιενεργού ρύπανσης ως αποτέλεσμα παράνομης ή τρομοκρατικής ενέργειας
ραδιενεργών πηγών εκτός ελέγχου.

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει στον εθνικό προγραμματισμό για αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και έχει την ευθύνη για:
•

•

την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια,
την εκτίμηση των κινδύνων λόγω ραδιολογικής ρύπανσης,
τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα σε συνεργασία με τα περιφερειακά
εργαστήρια,
την αντιμετώπιση ραδιολογικών ατυχημάτων και ραδιολογικών απειλών, στο

•

πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος “P” του Σχεδίου Ξενοκράτης,
τη θωράκιση της χώρας έναντι ραδιολογικής απειλής.

•
•
•

Για την πρόληψη του ραδιολογικού κινδύνου:
•

η φυσική προστασία των καίριων ραδιολογικών εγκαταστάσεων στη χώρα

•

ενισχύθηκε,
οι «πύλες» εισόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, σύνορα) έχουν εξοπλιστεί με

•

σύγχρονους ανιχνευτές ραδιενεργών υλικών,
τα σώματα ασφαλείας έχουν εκπαιδευθεί να χρησιμοποιούν ανιχνευτικές διατάξεις
ραδιενεργών υλικών και φασματοσκοπικά συστήματα που τους έχουν διανεμηθεί.
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Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από ραδιολογικά
ατυχήματα ή ΧΒΡΠ απειλές, η ΕΕΑΕ ακολουθεί Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στο οποίο προβλέπονται:
•

ειδικές ομάδες επέμβασης και υποστήριξης αποτελούμενες από εξειδικευμένους
επιστήμονες,

•

εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή (κινητό εργαστήριο, όχημα μεταφοράς πηγών,
ανιχνευτές, προστατευτικός εξοπλισμός, συστήματα επικοινωνίας, υπολογιστικοί

•

κώδικες διασποράς, βιβλιοθήκη, κλπ.),
σύνδεση με διεθνή δίκτυα και βάσεις δεδομένων,

•

υποστήριξη από τα εξειδικευμένα εργαστήρια της ΕΕΑΕ και το ανάλογο προσωπικό,
καθώς και από το δίκτυο των συνεργαζομένων με αυτήν εργαστηρίων,

•

συνεχής επικοινωνία και σύνδεση με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς (συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης της ΕΕ και του Διεθνούς Οργανισμού
Ατομικής Ενέργειας – I.A.E.A.).

Ενημερωθείτε για συγκεκριμένα ραδιολογικά/πυρηνικά συμβάντα
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, η χρήση των ακτινοβολιών στην
ιατρική για λόγους διάγνωσης και θεραπείας, στη βιομηχανία και στην επιστημονική έρευνα
είναι εκτεταμένη και ολοένα αυξανόμενη. Στη χώρα μας, παρά τη μη ύπαρξη ραδιολογικών
περιστατικών με επιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό και το περιβάλλον, περιστασιακά
αναφέρονται ραδιολογικά ατυχήματα/συμβάντα σε χώρους όπου γίνεται χρήση
ακτινοβολιών και ραδιενεργών πηγών, καθώς και διαχείριση από την ΕΕΑΕ ειδικών
περιπτώσεων.
Η ΕΕΑΕ επιδιώκει τη συνεχή βελτιστοποίηση του συστήματος ακτινοπροστασίας για την
αποφυγή ραδιολογικών περιστατικών. Ωστόσο, η ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας
(safety culture) είναι μια παράμετρος που απαιτεί συνεχή προσπάθεια από όλους τους
εμπλεκόμενους στο σύστημα ακτινοπροστασίας. Στοχεύοντας να επιτύχουμε την
ευαισθητοποίηση των υπευθύνων και του προσωπικού που κάνει χρήση ακτινοβολιών,
έχουμε συστηματοποιήσει τη διάχυση των συμπερασμάτων και των διδαγμάτων που
προκύπτουν από ραδιολογικά συμβάντα/ατυχήματα, προβάλλοντάς τα στο διαδικτυακό
τόπο της ΕΕΑΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:
•

η γνωστοποίηση σχετικών εμπειριών (lessons learned)

•

η ανάδειξη πρακτικών προς αποφυγή, αλλά και διδαγμάτων
η παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης των ραδιολογικών

•

συμβάντων/ατυχημάτων
•

η ενθάρρυνση ανταλλαγής απόψεων.
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Πυρηνικά περιστατικά/ατυχήματα
H πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε πυρηνικά περιστατικά είναι πολύ μικρή, δεδομένου ότι
στον ελληνικό χώρο δε λειτουργούν πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ωστόσο, ραδιενεργός ρύπανση είναι δυνατό να προκύψει από ατύχημα σε πυρηνικό σταθμό
άλλης χώρας, αλλά και ως αποτέλεσμα παράνομης ή τρομοκρατικής ενέργειας με χρήση
ραδιενεργού υλικού.
Σε εθνικό επίπεδο, υφίσταται σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και μηχανισμός απόκρισης με
στόχο τόσο την προστασία πληθυσμού και περιβάλλοντος, όσο και την καταπολέμηση της
παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών.
Σε διεθνές επίπεδο, συμφωνίες, συνθήκες και δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ χωρών
εξασφαλίζουν την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος.
Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το σύστημα INES NEWS του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) παρέχει πληροφορίες για πυρηνικά ή ραδιολογικά περιστατικά μέσω του
διαδικτύου. Σκοπό έχει την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού, καλύπτοντας όλα τα
σημαντικά περιστατικά σε πυρηνικούς σταθμούς ισχύος, σε μονάδες παραγωγής πυρηνικών
καυσίμων, όπως επίσης και κάθε περίπτωση ραδιενεργών πηγών ή διακίνησης πυρηνικών
υλικών.
Σχετικές σελίδες:
•
•

Πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, Fukushima Daiichi
Πυρηνικό ατύχημα Chernobyl
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Στο Παράρτημα VIII παρατίθενται Πρότυπα Δελτία Τύπου - Έγγραφα (βλ. κατωτέρω Πρότυπα
1,2,3) της Π.Στ.Ε., ύστερα από υπόδειξη των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. αναφορικά: (1) με τα μέτρα
περιορισμού όσον αφορά την κατανάλωση και τη διάθεση στην αγορά των τροφίμων λόγω
ραδιορρύπανσης, (2) με απλές συστάσεις προς τον πληθυσμό-μέτρα πρόληψης ή
ελαχιστοποίησης της ραδιενεργού ρύπανσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
(πριν και μετά την άφιξη του ραδιενεργού νέφους) και (3) με τη διαχείριση
ραδιορρυπασμένων τροφίμων στην Π.Στ.Ε.

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέτρα περιορισμού στα τρόφιμα λόγω ραδιορρύπανσης.
Α) Κατά τη φάση της άμεσης απόκρισης και πριν την διενέργεια δειγματοληπτικών
ελέγχων :
❖ Σταματήστε να καταναλώνετε τοπικά παραγόμενα:
✓ Λαχανικά και κηπευτικά
✓ Γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής (εντατικής εκτροφής)
✓ Νερό της βροχής
μέχρι να ελεγχθούν και να δηλωθούν ως ασφαλή.
Τα μέτρα αυτά αντιστοιχούν σε αυστηρά κριτήρια πρόληψης και λαμβάνουν υπόψη τα
περισσότερο ευάλωτα μέλη του πληθυσμού (βρέφη και έγκυες γυναίκες). Είναι συνετό να
μην καταναλώνετε τα τοπικά μη απαραίτητα τρόφιμα μέχρι να πραγματοποιηθεί περαιτέρω
ανάλυση.
❖ Τα υπόλοιπα τρόφιμα μπορείτε να καταναλώνονται ελεύθερα.
❖ Ελεύθερα μπορούν να καταναλώνονται και τα αποθηκευμένα τρόφιμα και γάλα.
❖ Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ο περιορισμός της κατανάλωσης μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρό υποσιτισμό ή αφυδάτωση επειδή τα τρόφιμα
αντικατάστασης το γάλα και το νερό δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να καταναλώσετε
τα υπό περιορισμό είδη μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα και έως ότου είναι
έτοιμες οι αντικαταστάσεις.
❖ Να αποφύγετε την κατανάλωση άγριων φυτών (π.χ. μανιτάρια, μύρτιλα) ή
θηραμάτων.
❖ Να αποφύγετε τη χρήση βρόχινου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.
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❖ Να αποφύγετε τους εξωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια διέλευσης του
ραδιενεργού νέφους-παραμονή σε κλειστούς χώρους.
❖ Περιορισμός του εξαερισμού των κλειστών χώρων.
❖ Να αποφύγετε, κυρίως τα παιδιά, την επαφή με το χώμα.
Β) Μετά την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους
αρμόδιους φορείς και έχουν βρεθεί:
❖ Επίπεδα ραδιενέργειας κάτω από τα εφαρμοστέα επιτρεπτά επίπεδα:
Όλα τα μέλη του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων βρεφών, παιδιών και εγκύων,
μπορούν να πίνουν με ασφάλεια γάλα και να τρώνε τρόφιμα τοπικής παραγωγής.
❖ Επίπεδα ραδιενέργειας πάνω από τα εφαρμοστέα επιτρεπτά επίπεδα:
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση και η διάθεση στην αγορά γάλακτος και τροφίμων
τοπικής παραγωγής.
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2ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απλές συστάσεις προς τον πληθυσμό -μέτρα πρόληψης ή ελαχιστοποίησης της
ραδιενεργού ρύπανσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (πριν και
μετά την άφιξη του ραδιενεργού νέφους)
Πριν την άφιξη του ραδιενεργού νέφους, συστήνεται στον πληθυσμό:
❖ Μετακίνηση των ζώων από τα βοσκοτόπια σε κλειστούς χώρους ενσταυλισμού. Τα
ζώα γαλακτοπαραγωγής (αγελάδες και αιγοπρόβατα) είναι τα ζώα που πρέπει κατά
προτεραιότητα να προφυλαχτούν, καθώς μπορούν να μεταφέρουν στον άνθρωπο,
μέσω του γάλακτος, την μόλυνση. Σε δεύτερο χρόνο πρέπει να προστατευτούν οι
όρνιθες ωοπαραγωγής, τα αναπαραγωγικά ζώα και τα υπόλοιπα πουλερικά.
❖ Χρήση αποθηκευμένων ζωοτροφών και νερού για την διατροφή των ζώων.
❖ Συγκομιδή ώριμων καλλιεργειών/ζωοτροφών και αποθήκευσή τους σε χώρους
προστασίας από την ραδιενέργεια.
❖ Κάλυψη ζωοτροφών, που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, και ανοικτών
δεξαμενών νερού με πλαστικά φύλλα ή μουσαμάδες φυτών.
❖ Κλείσιμο του εξαερισμού των θερμοκηπίων/δυναμικού εξαερισμού σταυλικών
εγκαταστάσεων.
❖ Προστασία - κάλυψη των δεξαμενών νερού.
Μετά την άφιξη του ραδιενεργού νέφους και έως ότου δοθούν περαιτέρω οδηγίες,
συστήνεται στον πληθυσμό:
❖ Διατροφή των ζώων με αποθηκευμένες ζωοτροφές (σε αποθήκες ή στεγασμένα
υπόστεγα, κάδους, σιλό, καλυμμένα με μουσαμάδες ή πλαστικά φύλλα). Μεγάλες
μπάλες σανού οι οποίες βρίσκονται σε εξωτερικούς μη προφυλαγμένους χώρους
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μόνο εάν
απορριφθούν οι εξωτερικές στρώσεις σανού.
❖ Καθυστερήστε την συγκομιδή ζωοτροφών/καλλιεργειών.
❖ Περιορισμός του εξαερισμού των κλειστών χώρων.
❖ Να αποτρέψετε, κυρίως στα παιδιά, την επαφή με το χώμα.
❖ Να αποφύγετε την κατανάλωση άγριων φυτών (π.χ. μανιτάρια, μύρτιλα) ή
θηραμάτων.
❖ Να αποφύγετε τη χρήση βρόχινου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.
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3Ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ ….-….-…………
ΑΡ. ΥΠΗΡ. ΣΗΜ.

ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
e-mail

: 4ο χλμ. Επαρχιακής Οδού ΛαμίαςΣτυλίδας Μεγάλη Βρύση, ΛΑΜΙΑ
: 35150
:
:
:

Θέμα : «Διαχείριση ρυπασμένων τροφίμων από ραδιενέργεια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Έχοντας υπόψιν:
1. Την υπ. Αριθμ. 1703/26-5-2022 (ΑΔΑ: 60Κ746ΝΠΙΘ-6ΨΣ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την έγκριση της 1ης Έκδοσης του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης
σε Ραδιολογική ή Πυρηνική Έκτακτη Ανάγκη, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική
εγκατάσταση εκτός συνόρων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Τα προϊόντα, στα οποία έχουν βρεθεί συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων μεγαλύτερες των
εφαρμοστέων μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων του Κανονισμού 2016/52/Ευρατόμ αλλά
μικρότερες των «επιπέδων δράσης» (105, 104, 104 (Bq/kg) για το ιώδιο-131, καίσιο-134, καίσιο137 αντίστοιχα, μέχρι το πολύ συνολική ποσότητα απόρριψης ενός τόνου σε δεδομένο σημείο),
απορρίπτονται ελεύθερα από άποψης ραδιολογικής ασφάλειας (κοινά απορρίμματα, διασπορά
σε υφιστάμενες καλλιέργειες, διασπορά σε υδάτινο αποδέκτη) ή μετά από επεξεργασία
(αναερόβια ζύμωση γάλακτος ή αποτέφρωση σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με ειδικά φίλτρα).
Εάν η ακαταλληλότητα του προϊόντος οφείλεται μόνο στην παρουσία ιωδίου-131, μπορεί να
επιλεγεί η καθυστέρηση διάθεσης προκειμένου να απομειωθεί η ραδιενέργειά τους (ρυπασμένο
με

ιώδιο-131

γάλα

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

για

παραγωγή

βουτύρου,

τυριού,

αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη και άλλα προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν για να
επιτρέψουν στο Ιώδιο-131 να αποσυντεθεί πριν από την κατανάλωση (τυροκομεία, βιομηχανίες
γάλακτος)).
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Ενδεδειγμένοι τρόποι απόρριψης θεωρούνται οι κάτωθι για το ρυπασμένο γάλα και τα ρυπασμένα
με ραδιενέργεια δημητριακά, κηπευτικά και φρούτα:

ΓΑΛΑ
Απόρριψη στη θάλασσα, μέσω εκροών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).
Απόρριψη σε Χ.Υ.Τ.Α. (γάλα σε σκόνη).
Καθυστέρηση διάθεσης προκειμένου να απομειωθεί η ραδιενέργειά τους (εάν το γάλα είναι
ακατάλληλο για πόση μόνο λόγω της παρουσίας ιωδίου-131) – χρήση για παραγωγή βουτύρου,
τυριού, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη (τυροκομεία, βιομηχανίες γάλακτος).

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΣΙΤΗΡΑ:

Απόρριψη σε ΧΥΤΑ (δημητριακά, λαχανικά, φρούτα).
Απόρριψη ραδιορρυπασμένης καλλιέργειας στην ίδια τοποθεσία. Συγκεκριμένα, συνίσταται
καταστροφή της καλλιέργειας με αποξήρανση με ζιζανιοκτόνα και άμεση ενσωμάτωση στο
έδαφος με όργωμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1) ΥΠ.Κ.Κ.Π.Π./Γ.Γ.Π.Π./ Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών/Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων.
2) Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μ.Ε.Φ.
3) Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας
4) Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Στ.Ε.
5) Περιφερειακό Συντονιστή Π.Π. Π.Στ.Ε.
6) Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Π.Στ.Ε.
7) Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
8) Γραφεία Αντιπερειφερειαρχών Π.Στ.Ε
i) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
ii) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
iii) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
iv) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
v) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας
9) Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε
i) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
ii) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας
iii) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας
iv) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας
v) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας
10) Συντονιστή Π.Υ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
11) ΠΕ.Π.Υ.Δ. Στερεάς Ελλάδας
12) ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας
13) ΔΙ.Π.Υ. Νομών Π.ΣΤ.Ε.
i) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Βοιωτίας
ii) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Ευβοίας
iii) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Ευρυτανίας
iv) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Φθιώτιδας
v) ΔΙ.Π.Υ. Νομού Φωκίδας
14) Α.Δ. Νομών Π.Στ.Ε
i) Α.Δ. Νομού Βοιωτίας
ii) Α.Δ. Νομού Ευβοίας
iii) Α.Δ. Νομού Ευρυτανίας
iv) Α.Δ. Νομού Φθιώτιδας
v) Α.Δ. Νομού Φωκίδας
15) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Π.Στ.Ε
16) Διευθύνσεις Τεχνικών έργων Π.Στ.Ε
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i) Δ.Τ.Ε. Π.Στ.Ε.
ii) Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας
iii) Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας
iv) Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας
v) Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας
17) Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Στ.Ε
i) Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Βοιωτίας
ii) Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Εύβοιας
iii) Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ευρυτανίας
iv) Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας
v) Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φωκίδας
18) Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Στ.Ε
i) Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ Π.Ε. Βοιωτίας
ii) Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ Π.Ε. Εύβοιας
iii) Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ Π.Ε. Ευρυτανίας
iv) Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ Π.Ε. Φθιώτιδας
v) Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ Π.Ε. Φωκίδας
19) Αυτοτελής Δ/νση Π.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
20) Δήμοι Π.Στ.Ε. (μέσω των Τμημάτων Π.Π.)
i) Δήμοι Π.Ε. Βοιωτίας
ii) Δήμοι Π.Ε. Εύβοιας
iii) Δήμοι Π.Ε. Ευρυτανίας
iv) Δήμοι Π.Ε. Φθιώτιδας
v) Δήμοι Π.Ε. Φωκίδας
21) Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
22) Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση του
παρόντος ΕΣΑΡΠΕΑ στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε.)
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