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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τη δεύτερη αυτή έκδοση της σειράς μετρήσεων 
ραδιενέργειας στα τρόφιμα, στα νερά, στον αέρα και γενικά στο περιβάλλον της Κύπρου, που αφορά τα 
έτη 2010 έως 2015. 

Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των πολιτών από τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεσή τους σε 
ιονίζουσες ακτινοβολίες στην καθημερινή τους ζωή, είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που ως Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρά τις όποιες πρόσκαιρες οικονομικές δυσκολίες, εντείνουμε 
τις προσπάθειές μας και συμμετέχουμε σε όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες 
που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, για την πληρέστερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 
για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια και την αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού της 
Κύπρου.

Η αντικειμενική πληροφόρηση του πολίτη και η διαφάνεια αποτελούν βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της πολιτικής μας ως κράτους μέλους. Σε αυτό το πλαίσιο, εκδίδεται και η παρούσα έκθεση 
με συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετρήσεων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας για τα έτη 2010 έως 2015, 
η οποία αποτελεί συνέχεια της πρώτης έκθεσης που εκδόθηκε το 2010 με δεδομένα για τα έτη 2004 
μέχρι 2009.

Η συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στον περιβάλλον και η λειτουργία κατάλληλου 
συστήματος δειγματοληψίας και μετρήσεων ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι υποχρέωση της Κύπρου 
ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και δέσμευση της κυβέρνησης για προστασία 
του πληθυσμού από τη ραδιενέργεια. Η παρακολούθηση αυτή είναι μάλιστα ιδιαίτερα επιτακτική στις 
μέρες μας, μετά από τα ατυχήματα στο Τσερνόμπιλ και στη Φουκουσίμα Ντάιτσι, γιατί πολλές γειτονικές 
μας χώρες λειτουργούν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή σχεδιάζουν την κατασκευή πυρηνικών σταθμών 
ενέργειας, ενώ η πυρηνική/ραδιολογική τρομοκρατία είναι επίσης μια πιθανή απειλή.

Κλείνοντας τον σύντομο αυτό χαιρετισμό, συγχαίρω για μια ακόμη φορά τους Λειτουργούς του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου μου, καθώς και τους Λειτουργούς του Γενικού Χημείου του 
Κράτους και του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, για τον ζήλο και τη συλλογικότητα με την 
οποία συνεργάστηκαν για τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών και των μετρήσεων, ώστε να καταστεί 
εφικτή με την παρούσα έκθεση η παρουσίαση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας για 
τα έτη 2010-2015. Τους εύχομαι κάθε πρόοδο και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την 
προσπάθεια αυτή για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία και ενημέρωση του κοινού της 
Κύπρου στον τομέα αυτό.

Ζέτα Αιμιλιανίδου
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Η ύπαρξη και η λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον 
της Κύπρου (έδαφος, νερά, αέρας, τρόφιμα, κ.λπ.) αποτελεί, εκτός από υποχρέωση της Κύπρου με 
βάση τη Συνθήκη της ΕΥΡΑΤΟΜ, και ένα δυνατό εργαλείο για την εκτίμηση των δόσεων που δέχεται ο 
πληθυσμός και γενικότερα για την αποτελεσματικότερη προστασία του πληθυσμού της Κύπρου από τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση σε ραδιενέργεια και γενικότερα σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, είτε 
αυτή προέρχεται από φυσικές είτε από τεχνητές πηγές, στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Στη σκέψη όλων στο άκουσμα της λέξης «ραδιενέργεια» έρχονται τα καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα 
στο Τσερνόμπιλ στην πρώην Σοβιετική Ένωση (Ουκρανία) και πρόσφατα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι 
της Ιαπωνίας, με τις δραματικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες καθώς και τις επιπτώσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο που μπορεί να έχει η ελλιπής εκτίμηση του κινδύνου, η έλλειψη κατάλληλης 
υποδομής, εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού και η απουσία μέτρων προστασίας.

Με βάση τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής για την αποφυγή, την ετοιμότητα 
και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, που περιλαμβάνει και μετρήσεις ραδιενέργειας στο 
περιβάλλον, είναι μεγάλης σημασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα συνεχίσει να 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών και υποδομών παρακολούθησης 
των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον και ετοιμότητας σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού 
περιστατικού και να ενημερώνει συστηματικά τον Κύπριο πολίτη έγκυρα και με διαφάνεια στα θέματα 
αυτά.

Η παρούσα έκδοση με δεδομένα ραδιενέργειας για τα έτη 2010-2015, που αποτελεί συνέχεια της 
προηγούμενης έκδοσης για τα έτη 2004-2009, αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και φιλότιμης 
προσπάθειας των Λειτουργών της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων 
Ερευνών, τους οποίους θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω.

Ευελπιστώ ότι, η έκδοση αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της πληρέστερης 
και πιο αντικειμενικής ενημέρωσης του Κύπριου πολίτη και θα δώσει τα σωστά μηνύματα για τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής ραδιενέργειας στην Κύπρο προς τους πολίτες της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ευρύτερα τη διεθνή κοινότητα.

Αναστάσιος Γιαννάκη
Διευθυντής
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας,  
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Χαιρετισμός του Διευθυντή  
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
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Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΤΕΕ) εφαρμόζει τη νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια στην Κύπρο. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο και μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η ΥΠΕΛ παρακολουθεί συστηματικά τα επίπεδα ραδιενέργειας 
στο περιβάλλον της Κύπρου, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού της χώρας από τους 
κινδύνους λόγω έκθεσης σε ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υποχρέωση, με βάση τα άρθρα 35/36 της 
Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ και γενικότερα το κοινοτικό κεκτημένο, να λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης 
των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον (αέρας, έδαφος, νερά, τρόφιμα, άλλα υλικά και αγαθά) 
και να αποστέλλει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε 
συνεχή βάση. Η παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον αποτελεί, επιπλέον, 
συμβατική υποχρέωση της Κύπρου έναντι του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), του 
οποίου η Κύπρος είναι πλήρες μέλος από το 1965, καθώς και ως συμβαλλόμενου μέρους σε σχετικές 
διεθνείς συμβάσεις. Τέλος, η λειτουργία συστήματος παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας 
στο περιβάλλον είναι αναγκαία για σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης απόκρισης για την 
αντιμετώπιση έκτακτων πυρηνικών/ ραδιολογικών περιστατικών. 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω υποχρεώσεων, η ΥΠΕΛ/TEE έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον της Κύπρου, το οποίο 
περιλαμβάνει συνεχείς μετρήσεις ραδιενέργειας στον αέρα σε πραγματικό χρόνο και δειγματοληψίες 
και εργαστηριακές αναλύσεις ραδιοϊσοτόπων στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος, στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
στο πόσιμο νερό, στα επιφανειακά νερά, στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές, στα οικοδομικά υλικά και σε 
άλλα αγαθά που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές δραστηριότητες. Επιπλέον, το τηλεμετρικό δίκτυο 
της Κύπρου καταγράφει συνεχώς τα επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα σε όλη την ελεύθερη 
περιοχή της Κύπρου και αποτελεί επίσης το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης σε εφαρμογή του Εθνικού 
Ειδικού Σχεδίου της Δημοκρατίας «ΗΛΕΚΤΡΑ» για Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση Έκτακτων Πυρηνικών ή 
άλλων Ραδιολογικών Περιστατικών. Οι μετρήσεις του τηλεμετρικού δικτύου αποστέλλονται ανά ώρα στο 
δίκτυο EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
αποτελεί πηγή πληροφόρησης του κοινού και των αρμοδίων αρχών για τα επίπεδα ραδιενέργειας στην 
ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον 
τομέα αυτό και συμμετέχει στις σχετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του ΔΟΑΕ.

Το σύστημα παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον της Κύπρου έχει επιθεωρηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ, τρεις φορές 
μέχρι σήμερα, το 2006, το 2008 και το 2015. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών ήταν θετικά για 
την Κύπρο και έγιναν εισηγήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του συστήματος αυτού.

Η ΥΠΕΛ/TEE συνεργάζεται για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικών μετρήσεων 
ραδιενέργειας με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και Τροφίμων του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (ΓΧΚ), το οποίο διεξάγει τις εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις ραδιοϊσοτόπων, καθώς και 
με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) για δειγματοληψίες στο θαλάσσιο περιβάλλον της 
Κύπρου. Χωρίς τη συνεργασία και την επιστημονική συμβολή, τον ζήλο και τη φιλότιμη συνέργεια των 
Λειτουργών του ΓΧΚ, του ΤΑΘΕ και της ΥΠΕΛ/TEE, η έκθεση αυτή θα ήταν αδύνατη και ελλιπής.

Η μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο και η εφαρμογή της νέας οδηγίας 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ για τον 
καθορισμό βασικών προτύπων αναφορικά με την προστασία από κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες, με την οποία η Κύπρος θα πρέπει να εναρμονιστεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2018, καθώς και η εφαρμογή των νέων Κανονισμών Κ.Δ.Π. 54/2016, οι οποίοι μεταφέρουν στο κυπριακό 
δίκαιο την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ για τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού 
από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, θα απαιτήσουν έντονη 
και συστηματική προσπάθεια από την ΥΠΕΛ/ΤΕΕ και τους συνεργαζόμενους φορείς. Με τις δύο αυτές 
οδηγίες συμπληρώνεται και βελτιώνεται το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία 
των εργαζομένων, του πληθυσμού και των ασθενών από ιονίζουσες ακτινοβολίες και τη μείωση της 
έκθεσης από ραδιενεργές ουσίες στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται η υποχρέωση των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων, να καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης των επιπέδων 
ραδιοϊσοτόπων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και, γενικά, προγράμματα παρακολούθησης της 
περιβαλλοντικής ραδιενέργειας και να καθορίζουν και τηρούν παραμετρικές τιμές ή επίπεδα αναφοράς 
που να διασφαλίζουν την υγεία του πληθυσμού από απόψεως ακτινοπροστασίας. Στο πλαίσιο ετοιμότητας 
και απόκρισης σε ραδιολογικά/πυρηνικά περιστατικά, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε αυτόματα σε ισχύ ο νέος Κανονισμός της ΕΥΡΑΤΟΜ 2016/52 (ΕΕ L13 
της 20/1/2016, σελ. 2-11) για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιομίανσης στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές μετά από πυρηνικό ατύχημα ή άλλο έκτακτο ραδιολογικό συμβάν, ο οποίος καταργεί 
άλλους παλαιότερους Κανονισμούς που εκδόθηκαν αμέσως μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ 
το 1986.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης που εκδόθηκε το 2010 και αφορούσε 
μετρήσεις για τα έτη 2004-2009. Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στη διάρκεια των ετών 2010 έως 2015 και αντανακλά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, με στόχο 
την πιο αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος μετρήσεων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας στην 
Κύπρο. Στόχος της ΥΠΕΛ/TEE είναι το είδος και ο όγκος των μετρήσεων να συμβαδίζει με τη σταδιακή 
ανάπτυξη και ενίσχυση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε προσωπικό και εξοπλισμό και να καλυφθούν 
πλήρως και με τον καλύτερο τρόπο όλες αυτές οι ανάγκες.

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων συνάγεται το συμπέρασμα ότι, η έκθεση του πληθυσμού τής 
Κύπρου σε ιονίζουσες ακτινοβολίες από περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι σε φυσιολογικά και πολύ 
χαμηλά επίπεδα.

Πανίκος Δημητριάδης
Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας
Προϊστάμενος ΥΠΕΛ/TEE 

Πρόλογος
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Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια είναι ο 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) ιδρύθηκε το 2002 εντός του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 
βάση το άρθρο 4 των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμων 
του 2002 έως 2011. Οι κύριες αρμοδιότητες της ΥΠΕΛ είναι η Ακτινοπροστασία, η Πυρηνική Ασφάλεια 
(Nuclear Safety), η Πυρηνική Προστασία (Nuclear Security), η Υπεύθυνη και Ασφαλής Διαχείριση 
Ραδιενεργών Αποβλήτων, ο Έλεγχος των Πηγών Ιονίζουσας Ακτινοβολίας, η Ετοιμότητα και Απόκριση σε 
περίπτωση Πυρηνικού ή Ραδιολογικού Συμβάντος και η Παρακολούθηση των Επιπέδων Ραδιενέργειας 
στο Περιβάλλον της Κύπρου. 

Ο βασικός στόχος της ΥΠΕΛ είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων, του κοινού και των ασθενών, 
καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας, από τους κινδύνους που εγκυμονεί η 
χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας ή ραδιενεργών ουσιών στην ιατρική, τη βιομηχανία, τις κατασκευές, 
την έρευνα και την εκπαίδευση, η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία από φυσικές πηγές ή η διασπορά/
απελευθέρωση ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, η ΥΠΕΛ:
• αδειοδοτεί και επιθεωρεί πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας και πρακτικές στις οποίες χρησιμοποιείται 

ιονίζουσα ακτινοβολία ή άτομα εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία με σκοπό την προστασία των 
εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος,

• καθορίζει επίπεδα ασφάλειας και υγείας για πρακτικές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες 
στην υγεία λόγω έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον ή να 
οδηγήσουν σε απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών 
ή λόγω ραδιενεργού μιάνσεως,

• παρακολουθεί τις δόσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι, το κοινό και οι ασθενείς που εκτίθενται σε 
ιονίζουσα ακτινοβολία,

• ετοιμάζει νομοθεσία και παρέχει συμβουλές, καθοδήγηση και ενημέρωση σε όσους χρησιμοποιούν 
ιονίζουσα ακτινοβολία και στο κοινό,

• εγκρίνει εργαστήρια και ειδικούς για την παροχή υπηρεσιών δοσιμετρίας ή ακτινοπροστασίας στους 
χρήστες,

• παρακολουθεί τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον (αέρας, έδαφος, νερά, τρόφιμα, γεωργικά 
προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά),

• φροντίζει για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση ραδιολογικών ατυχημάτων και άλλων ραδιολογικών 
συμβάντων έκτακτης ανάγκης,

• ελέγχει τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και τη διακίνηση ραδιενεργών υλικών στη Δημοκρατία,
• συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και 

άλλους διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα σχετικά με ιονίζουσες ακτινοβολίες.
 

Οι ακτινοβολίες που προκαλούν ιονισμό της ύλης με την οποία αλληλεπιδρούν ονομάζονται ιονίζουσες 
ακτινοβολίες. Η έκθεση του ανθρώπου στην καθημερινή του ζωή σε ιονίζουσες ακτινοβολίες μπορεί να 
προέρχεται τόσο από φυσικές όσο και από τεχνητές πηγές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Οι ιονίζουσες 
ακτινοβολίες στο περιβάλλον όπου διαβιούμε προέρχονται από το διάστημα, το έδαφος, τον αέρα, το νερό, 
το φαγητό και άλλες φυσικές πηγές. Επίσης, η έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες μπορεί να προέλθει 
από ραδιολογικά ατυχήματα, ραδιενεργά απόβλητα, την κατανάλωση αγαθών, τις δοκιμές πυρηνικών 
όπλων και άλλες τεχνητές πηγές, όπως τα ιατρικά ραδιοϊσότοπα και οι εκθέσεις για ακτινοδιαγνωστικούς 
ή ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς. 

 

Εικόνα 1: Τρόποι έκθεσης του πληθυσμού σε ραδιενέργεια

Η έκθεση αυτή μπορεί να είναι εξωτερική , π.χ. έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία, δηλαδή ακτινοβολία 
από το διάστημα, ή εσωτερική π.χ. από το ραδόνιο και τα θυγατρικά του ραδιοϊσότοπα, που μπορεί να 
βρίσκονται στον αέρα που αναπνέουμε και στο νερό που καταναλώνουμε. Η κοσμική ακτινοβολία μπορεί 
να διαπερνά τα στρώματα της ατμόσφαιρας και να φτάνει στην επιφάνεια της γης. Αλληλεπιδρά επίσης με 
μόρια του αέρα στην ατμόσφαιρα και παράγει ραδιενεργό άνθρακα (Άνθρακα-14) και άλλα ραδιοϊσότοπα, 
τα οποία αποτίθενται στην επιφάνεια της γης και ενσωματώνονται στην τροφική αλυσίδα. Σε εσωτερικούς, 
κυρίως, χώρους ο αέρας μπορεί να περιέχει μικρές συγκεντρώσεις ραδονίου, το οποίο παράγεται μέσα 
στα πετρώματα του φλοιού της γης και διαχέεται προς την επιφάνεια μέσω κοιλωμάτων και ρωγμών. Η 
συγκέντρωση του ραδονίου είναι μεγαλύτερη σε ορισμένα γρανιτικά πετρώματα και αυξάνεται καθώς 
αυτό παγιδεύεται σε κλειστούς χώρους, όπως κλειστά υπόγεια, κελάρια κ.λπ. Σε ορισμένες χώρες της 
βόρειας και κεντρικής Ευρώπης το πρόβλημα με το ραδόνιο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ στην Κύπρο, 
λόγω κυρίως της σύστασης των πετρωμάτων, δεν έχει διαπιστωθεί τέτοιο πρόβλημα.

Πέραν της εξωτερικής έκθεσης, τα ραδιοϊσότοπα μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό 
μέσω της τροφικής αλυσίδας (πέψη), της εισπνοής ή μέσω του δέρματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Εικόνα 2: Τρόποι έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού σε ραδιενέργεια

Οι φυσικές πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας μπορεί να συνεισφέρουν στη μέση ετήσια δόση ακτινοβολίας 
που δέχεται ο πληθυσμός μέχρι και 80%. Από αυτό το ποσοστό, περίπου το 10% προέρχεται από ραδιοϊσότοπα 
στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Από το υπόλοιπο 20%, που οφείλεται σε τεχνητές πηγές ιονίζουσας 
ακτινοβολίας, το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ιατρικές διαδικασίες, όπως ακτινογραφίες, αξονικές 
τομογραφίες, διαδικασίες πυρηνικής ιατρικής (απεικόνιση, διάγνωση και θεραπεία με ραδιοϊσότοπα) ή 
ακτινοθεραπεία. Ένα πολύ μικρό ποσοστό λαμβάνεται από τεχνητές πηγές ραδιενέργειας, μεταξύ των 
οποίων και οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας. Η Εικόνα 3 παρουσιάζει τη μέση ετήσια δόση 
ακτινοβολίας στον άνθρωπο από διάφορους παράγοντες (μέση παγκόσμια έκθεση, στοιχεία UNSCEAR).

Εικόνα 3: Μέση ετήσια έκθεση (mSv) σε ιονίζουσες ακτινοβολίες παγκόσμια 
(Πηγή: Έκθεση UNSCEAR 2008, United Nations, New York, 2010)

Η ενεργός δόση ακτινοβολίας μετράται σε Σίβερτ (Sv) και στα υποπολλαπλάσιά του (mSv, μSv, nSv 
κ.λπ.). Η μέση ετήσια παγκόσμια ενεργός δόση στον άνθρωπο από όλες τις πηγές ακτινοβολίας είναι 
περίπου 3 mSv, από τα οποία περίπου 2,4 mSv προέρχονται από φυσικές πηγές (0,4 mSv περίπου από 
την κοσμική ακτινοβολία, 0,5 mSv από την εξωτερική ακτινοβολία, 1,2 mSv μέσω της εισπνοής και 0,3 
mSv μέσω της τροφικής αλυσίδας). Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση ετήσια ενεργός 
δόση για το κοινό από φυσικές πηγές ακτινοβολίας κυμαίνεται από 2 mSv μέχρι περίπου 7 mSv, ενώ 
παγκόσμια η μέση ετήσια ενεργός δόση μπορεί να κυμαίνεται από 1 mSv μέχρι περίπου 13 mSv (UN-
SCEAR 2008 Report, Annex B). Η έκθεση του πληθυσμού στην Κύπρο είναι χαμηλή, με τη μέση ετήσια 
ενεργό δόση να κυμαίνεται περίπου στα 2,3 mSv, με το ποσοστό που οφείλεται σε φυσική ακτινοβολία 
να είναι χαμηλότερο από τον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφού η Κύπρος δεν έχει πετρώματα 
γρανιτώδους σύστασης και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα με το αέριο ραδόνιο. 

Τα ραδιοϊσότοπα που παρακολουθούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων παρακολούθησης των 
επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον έχουν τόσο φυσική όσο και τεχνητή προέλευση. Τέσσερα 
τεχνητά ραδιοϊσότοπα, το Καίσιο-137 (Cs-137), το Καίσιο-134 (Cs-134), το Στρόντιο-90 (Sr-90) και το 
Ιώδιο-131 (Ι-131), προέρχονται από την απελευθέρωση ραδιοϊσοτόπων στο περιβάλλον λόγω δοκιμών 
πυρηνικών όπλων ή από πυρηνικούς σταθμούς, όπως π.χ. μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ 
της Ουκρανίας (πρώην Σοβιετική Ένωση) το 1986, όπως και μετά το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στη 
Φουκουσίμα Ντάιτσι της Ιαπωνίας τον Μάρτιο του 2011. 

Υπολογίζεται ότι οι συγκεντρώσεις Ιωδίου-131 και Καισίου-137 που απελευθερώθηκαν μετά το ατύχημα 
στη Φουκουσίμα Ντάιτσι ανέρχονται στα 100-500 PBq (petabecquerels, 1 PBq = 1015 Bq) και 6-20 PBq, 
αντίστοιχα, τα οποία είναι χαμηλότερα κατά 10 και 5 φορές, αντίστοιχα, από τις συγκεντρώσεις των 
ραδιοϊσοτόπων αυτών που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα από το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Η 
ενεργός δόση στον πληθυσμό εντός ακτίνας 20 km από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Φουκουσίμα 
Ντάιτσι υπολογίζεται σε λιγότερο από 10 mSv. Υπολογίζεται ότι βρέφη ηλικίας μέχρι 1 έτους έλαβαν 
διπλάσια ενεργό δόση (από την οποία η μισή οφείλεται σε κατανάλωση ραδιομιασμένης τροφής), ενώ 
όσοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα από την περιοχή μέχρι την 12 Μαρτίου 2011 υπολογίζεται ότι έλαβαν 
περίπου τη μισή από την πιο πάνω δόση. Για τους κατοίκους της πόλης της Φουκουσίμα, η μέση ενεργός 
δόση κατά το πρώτο έτος μετά το ατύχημα υπολογίζεται στα 4 mSv (η διπλάσια δόση για βρέφη ηλικίας 
1 έτους), με τη σημαντικότερη πηγή έκθεσης να είναι η εξωτερική ακτινοβολία από τα ραδιοϊσότοπα που 
εναποτέθηκαν στο έδαφος μετά το ατύχημα. Οι δόσεις στον πληθυσμό σε γειτονικές με τη Φουκουσίμα 
επαρχίες ήταν σαφώς μικρότερες. Για σκοπούς σύγκρισης, η μέση ενεργός ετήσια δόση στην Ιαπωνία 
από φυσικές πηγές ακτινοβολίες είναι 2,3 mSv και για τη μέση διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου 170 mSv 
(UNSCEAR 2013 Report, Volume I, Annex 1).

Η πρόσθετη δόση για τον άνθρωπο σε παγκόσμια κλίμακα από τα ραδιοϊσότοπα που απελευθερώθηκαν 
μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι υπολογίζεται σε μερικά μSv (λιγότερο από 0,01 mSv, σύμφωνα 
με την έκθεση UNSCEAR 2013 , Volume I, Annex 1). Πρόσφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύουν ότι π.χ. για 
τον μέσο καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατανάλωσε ραδιομιασμένο ενδημικό τόνο από τον 
Ειρηνικό Ωκεανό, η δόση υπολογίστηκε στα 0,9 μSv, ενώ η αντίστοιχη δόση για επαγγελματίες ψαράδες 
που αλίευσαν τέτοιο τόνο υπολογίστηκε στα 4,7 μSv). Αυτή η δόση των μερικών μSv είναι συγκρίσιμη ή 
μικρότερη από τη δόση που συνήθως λαμβάνει ο άνθρωπος από τα φυσικά ραδιοϊσότοπα σε πολλά είδη 
διατροφής, ιατρικές πρακτικές με ακτινοβολίες, αεροπορικά ταξίδια ή από άλλες πηγές ακτινοβολίας και 
δεν θεωρείται ότι το ατύχημα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι επέφερε πρόσθετη δόση στον μέσο καταναλωτή 
παγκόσμια είτε μέσω της αναπνοής είτε μέσω της πέψης.
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Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια και των υποχρεώσεων της 
Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ) ή ως συμβαλλόμενου μέρους σε διάφορες σχετικές διεθνείς συμβάσεις, εφαρμόζει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον της Κύπρου. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, διεξάγονται δειγματοληψίες και μετρήσεις, σε συνεργασία με το 
Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Παράλληλα, η 
ΥΠΕΛ λειτουργεί το τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα 
της Κύπρου, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω. 

Το τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας (ραδιενέργειας) στην ατμόσφαιρα 
της Κύπρου, το οποίο λειτουργεί και ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση ραδιολογικού 
συμβάντος, λειτουργεί από το 2006, διαθέτει επτά τοπικούς σταθμούς μέτρησης και τρία κέντρα ελέγχου 
(το ένα φορητό) και καλύπτει όλη την ελεύθερη περιοχή της Κύπρου. Το δίκτυο αυτό είναι συνδεδεμένο 
με το ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) αποστέλλοντας 
δεδομένα αυτόματα σε ωριαία βάση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ίσπρα 
της Ιταλίας. Η Εικόνα 4 παρουσιάζει χάρτη της Ευρώπης με τα σημεία μέτρησης και τα επίπεδα του 
ρυθμού δόσης γ-ακτινοβολίας, όπως αποστέλλονται από τα κράτη μέλη προς το δίκτυο EURDEP. Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι διαθέσιμα και στο κοινό. Δεδομένα περιβαλλοντικών μετρήσεων ραδιενέργειας 
αποστέλλονται και στην τράπεζα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης REM (Radioactivity Environ-
mental Monitoring) σε ετήσια βάση. Το 2009, το τηλεμετρικό δίκτυο επεκτάθηκε και αναβαθμίστηκε, 
με την προσθήκη ενός αυτόματου φασματοσκοπικού συστήματος ανίχνευσης και παρακολούθησης των 
επιπέδων α, β και γ-ακτινοβολίας καθώς και του ραδιοϊσοτόπου Ιωδίου-131 (Ι-131) και την προσθήκη ενός 
φορητού αυτόνομου φασματοσκοπικού ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας και ρυθμού δόσης γ-ακτινοβολίας, 
ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε δεύτερη αναβάθμιση του τηλεμετρικού δικτύου με την 
εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού νεότερης τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα, το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο περιβάλλον περιλαμβάνει 
δύο αυτόματες δειγματοληπτικές αντλίες μικρής παροχής, μία στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό, 
για μετρήσεις της ολικής β-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, και μία αυτόματη δειγματοληπτική αντλία 
μεγάλης παροχής στη Λευκωσία για την παρακολούθηση των επιπέδων γ-ραδιοϊσοτόπων που μπορεί να 
υπάρχουν σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα και ειδικά του ραδιοϊσοτόπου Καισίου-137 
(Cs-137). Στην Εικόνα 5 φαίνονται οι σταθμοί και το είδος των μετρήσεων σε κάθε σταθμό του δικτύου 
παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον της Κύπρου.

 

Εικόνα 4: Χάρτης της Ευρώπης με τους σταθμούς μέτρησης και τα επίπεδα ρυθμού δόσης γ-
ακτινοβολίας, όπως αποστέλλονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ προς το δίκτυο EURDEP 

(Πηγή: ιστοσελίδα δικτύου EURDEP)

 

Εικόνα 5: Το σύστημα παρακολούθησης των επιπέδων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας στην Κύπρο 
(Σημ.: Από το 2013 οι θαλάσσιοι σταθμοί μειώθηκαν από 6 σε 3, βλ. σχετικά στο Μέρος 6)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Η ΥΠΕΛ ενισχύθηκε το 2009 με δύο φασματογράφους γ-ακτινοβολίας υψηλής 
διακριτικής ικανότητας (ο ένας φορητός) για τη διενέργεια μετρήσεων 
γ-ραδιοϊσοτόπων (Εικόνα 6).

Τέλος, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και μετρήσεις των επιπέδων 
ραδιενέργειας στο έδαφος, στα νερά, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα τρόφιμα, 
στις ζωοτροφές, στα οικοδομικά υλικά και σε άλλα αγαθά, σε συνεργασία με το 
ΓΧΚ και το ΤΑΘΕ.

   

Εικόνα 6: Συστήματα γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας  
με ανιχνευτές υπερκαθαρού γερμανίου (HPGe)

1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Τα ραδιενεργά υλικά τα οποία μεταφέρονται μέσω του αέρα μπορεί να έχουν αέρια ή σωματιδιακή 
(στερεά) μορφή. Γενικά, τα αερομεταφερόμενα σωματίδια έχουν μεγάλη ραδιολογική σημασία, διότι 
μπορούν να εναποτεθούν σε μια περιοχή και επομένως να παραμείνουν στο περιβάλλον για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Στα περισσότερα προγράμματα παρακολούθησης ραδιενέργειας δίδεται έμφαση στη 
συνεχή μέτρηση ραδιενέργειας από τα αερομεταφερόμενα σωματίδια. Η ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα 
οφείλεται κυρίως στα φυσικά βραχύβια προϊόντα διάσπασης του αέριου Ραδονίου (Rn-222), με 
τυπική συγκέντρωση 1-20 Bq m-3 στον αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Η ραδιενέργεια τέτοιου τύπου 
στα ατμοσφαιρικά σωματίδια προσδιορίζεται με μετρήσεις «ολικής β» (gross β) ακτινοβολίας. Άλλα 
φυσικά ραδιοϊσότοπα τα οποία καταμετρούνται στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι το Βηρύλιο-7 (Be-7) και 
το Κάλιο-40 (Κ-40), ενώ καταμετρούνται επίσης και τα τεχνητά παραγόμενα ραδιοϊσότοπα Καίσιο-137 
(Cs-137), Καίσιο-134 (Cs-134) και Στρόντιο-90 (Sr-90). Η δειγματοληψία των αερομεταφερόμενων 
σωματιδίων γίνεται με ειδικές δειγματοληπτικές αντλίες, μικρής ή μεγάλης παροχής, όπου ο αέρας 
διέρχεται από φίλτρα στα οποία κατακρατούνται τα σωματίδια. Ο όγκος του αέρα μπορεί να κυμαίνεται 
από μερικές δεκάδες μέχρι και δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα ανά ημέρα, ανάλογα με τη συγκέντρωση 
του ραδιοϊσοτόπου για το οποίο διενεργείται η δειγματοληψία και τις δυνατότητες της συσκευής 
δειγματοληψίας. 

1.1. γ-Ακτινοβολία
Το τηλεμετρικό δίκτυο για την παρακολούθηση του ρυθμού γ-ακτινοβολίας και συγκεντρώσεων 
ραδιοϊσοτόπων στην ατμόσφαιρα της Κύπρου αποτελείται από 7 τοπικούς σταθμούς που καλύπτουν 
ολόκληρη την έκταση της Κύπρου (Εικόνα 7). Σε κάθε σταθμό είναι εγκατεστημένος αναλογικός 
απαριθμητής που έχει τη δυνατότητα να καταμετρά ρυθμό δόσης γ-ακτινοβολίας (από 10 nSv h-1 έως 10 
Sv h-1). Οι σταθμοί βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λάρνακα, στο Παραλίμνι, στην 
Πόλη Χρυσοχούς και στην Ευρύχου. Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχονται από δύο σταθερά κέντρα ελέγχου στη 
Λευκωσία και ένα φορητό κέντρο (φορητός υπολογιστής). 

Το τηλεμετρικό δίκτυο επεκτάθηκε το 2009 με την προμήθεια ενός αυτόνομου φορητού φασματοσκοπικού 
ανιχνευτή ιωδιούχου νατρίου (NaI), ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε στην Κύπρο και 
να επικοινωνεί μέσω των υφιστάμενων δικτύων ασύρματης επικοινωνίας με τα κέντρα ελέγχου του 
συστήματος (Εικόνα 8), π.χ. σε περίπτωση έκτακτου πυρηνικού/ραδιολογικού περιστατικού. Ο σταθμός 
αυτός έχει τη δυνατότητα να καταμετρά τα επίπεδα συγκέντρωσης συγκεκριμένων ραδιοϊσοτόπων π.χ. 
K-40, Cs-137, I-131, Te-132, Ba-140 κ.ά. και είναι επίσης εξοπλισμένος με έναν ανιχνευτή Geiger-Müller 
για την καταγραφή του ρυθμού δόσης γ-ακτινοβολίας, όπως και οι υπόλοιποι τοπικοί σταθμοί.

 

 

Εικόνα 7: Το τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα 
στην Κύπρο (πάνω) και άποψη του τοπικού σταθμού μέτρησης στη Λευκωσία (κάτω)
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Το 2009 προστέθηκε επίσης στο τηλεμετρικό δίκτυο ένας αυτόνομος αυτόματος σταθμός μέτρησης 
ραδιενέργειας σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα (aerosol) ο οποίος επικοινωνεί μέσω των 
υφιστάμενων δικτύων ασύρματης επικοινωνίας με τα κέντρα ελέγχου του συστήματος.

Εικόνα 8: Aυτόνομος φασματοσκοπικός ανιχνευτής γ-ακτινοβολίας ιωδιούχου νατρίου

Τον Δεκέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του τηλεμετρικού δικτύου, η οποία περιελάμβανε 
την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού του δικτύου με εξοπλισμό και λογισμικό νεότερης τεχνολογίας 
της εταιρείας ΒΙΤΤ Technology Αυστρίας.

Οι τοπικοί σταθμοί λειτουργούν και αποστέλλουν δεδομένα στα κέντρα ελέγχου αυτόματα πάνω σε συνεχή 
βάση (Εικόνα 9). Ο ρυθμός δόσης ολικής γ-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα της Κύπρου (εξωτερική γήινη 
και κοσμική ακτινοβολία) κυμαίνεται από 50 έως 60 nSv h-1, με μικρή άνοδο των επιπέδων αυτών στα 70-
80 nSv h-1 κατά τις βροχερές περιόδους ή περιόδους με ψηλή υγρασία. Η ενεργός δόση στον πληθυσμό 
της Κύπρου για ένα έτος από την ολική γ-ακτινοβολία στον αέρα είναι περίπου 0,5 mSv/έτος.

Σημειώνεται ότι, παρόλο που τα ραδιοϊσότοπα που απελευθερώθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα στην 
Φουκουσίμα Ντάιτσι της Ιαπωνίας διεσπάρησαν σταδιακά σε όλη τη γη, οι μετρήσεις του τηλεμετρικού 
δικτύου της Κύπρου, όπως και άλλων τηλεμετρικών δικτύων σε άλλες χώρες, δεν διαφοροποιήθηκαν, 
λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ Κύπρου και Ιαπωνίας, που είχε ως αποτέλεσμα την αραίωση και 
την πολύ μικρή συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα και, συνεπώς, την αμελητέα, μη μετρήσιμη, συνεισφορά 
στην αύξηση του ρυθμού δόσης γ-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα.
 
 

Εικόνα 9: Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ρυθμού δόσης γ-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, 
όπως εμφανίζονται γραφικά στο κέντρο ελέγχου της ΥΠΕΛ/ΤΕΕ

1.2. β-Ακτινοβολία
Η ΥΠΕΛ λειτουργεί δύο αντλίες δειγματοληψίας χαμηλής ροής και αυτόματης αλλαγής φίλτρων: μία 
στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη Λευκωσία και μία στο Επαρχιακό 
Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού (Εικόνα 10). Οι εν λόγω αντλίες πραγματοποιούν αυτόματη 
δειγματοληψία σε φίλτρα διαμέτρου 47 mm με ροή που μπορεί να φτάσει τα 6 m3 h-1. Η αλλαγή των 
φίλτρων γίνεται αυτόματα κάθε δύο μέρες και τα φίλτρα αναλύονται για ολική β-ακτινοβολία, αφού 
αφεθούν για μερικές μέρες ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. 
Η δειγματοληψία πραγματοποιείται πάνω σε συνεχή βάση και για τον υπολογισμό του μηνιαίου μέσου 
όρου ολικής β-ακτινοβολίας λαμβάνονται υπόψη και τα 15 φίλτρα που συλλέγονται κάθε μήνα από κάθε 
αντλία. Η μέση ολική β-ακτινοβολία για ένα μήνα κυμαίνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Κύπρο, λ.χ. τις καλοκαιρινές περιόδους μεγαλύτερος αριθμός σωματιδίων αιωρούνται 
στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να συλλέγεται στα φίλτρα μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης. 
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Εικόνα 10: Δειγματοληπτικές αντλίες μικρής ροής αέρα με αυτόματη εναλλαγή
πολλαπλών φίλτρων για τη συλλογή αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα

1.3. Καίσιο-137 (Cs-137)
Το σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου (Εικόνα 11). Η συλλογή 
των φίλτρων γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και τα φίλτρα που συλλέγονται στην περίοδο ενός μήνα 
καταμετρούνται μαζί για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης γ-ραδιοϊσοτόπων π.χ. Cs-137 στον αέρα, 
δεδομένου ότι ο ολικός όγκος αέρα που θα πρέπει να έχει περάσει μέσα από τα φίλτρα που συλλέγονται 
σε ένα μήνα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 100.000-120.000 m3, ώστε να υπάρχει μετρήσιμη 
συγκέντρωση καισίου. 

Η αντλία δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται μπορεί να φτάσει με τη χρήση φίλτρου σε ροή μέχρι 
650 m3 h-1, η οποία όμως λόγω της σκόνης η οποία συγκεντρώνεται σταδιακά στο φίλτρο μειώνεται. 
Οι διαστάσεις των φίλτρων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επιπέδων του Cs-
137 είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι είναι οι διαστάσεις των φίλτρων που χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση της ολικής β-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα (περίπου 0,2 m2). Γενικά, τα επίπεδα 
Cs-137 στην ατμόσφαιρα είναι πολύ χαμηλά, και επομένως χρειάζονται μεγαλύτεροι όγκοι αέρα (και 
μεγαλύτερες επιφάνειες φίλτρων για την συγκέντρωση των σωματιδίων) για να μετρηθεί οποιαδήποτε 
συγκέντρωση καισίου. Οι τυπικές συγκεντρώσεις Cs-137 στην Κύπρο κυμαίνονται σε μερικά μBq m-3.
 

Εικόνα 11: Δειγματοληπτική αντλία αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 
μεγάλης ροής αέρα για την καταμέτρηση της συγκέντρωσης γ-ραδιοϊσοτόπων 

(Cs-137, Ι-131 κ.λπ.) στην ατμόσφαιρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2011, την περίοδο δηλαδή που 
ακολούθησε το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι της Ιαπωνίας που σημειώθηκε στις 11 
Μαρτίου 2011, καταγράφηκαν αυξημένα επίπεδα Cs-137 στην ατμόσφαιρα, ακριβώς λόγω της διασποράς 
του ραδιοϊσοτόπου αυτού μέσω των αέριων ρευμάτων σε ολόκληρη τη γη. Η υψηλότερη συγκέντρωση 
καταγράφηκε τον Απρίλιο 2011 με μέση τιμή για ολόκληρο το μήνα 16,1 ± 0,5 μBq m-3, περίπου είκοσι 
έως ογδόντα φορές δηλαδή πιο πάνω από τα συνήθη επίπεδα συγκεντρώσεων Cs-137 στην ατμόσφαιρα 
της Κύπρου (κυμαίνονται από 0,2 έως 1 μBq m-3), ενώ κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2011 οι μέσες 
συγκεντρώσεις κυμάνθηκαν στα 2,0 ± 0,1 μBq m-3 και 1,0 ± 0,1 μBq m-3, αντίστοιχα, δηλαδή από περίπου 
τρεις έως επτά φορές πιο πάνω από τα συνήθη επίπεδα συγκεντρώσεων Cs-137 στην ατμόσφαιρα της 
Κύπρου. Από τον Ιούνιο 2011 και έπειτα οι μέσες συγκεντρώσεις Cs-137 στην ατμόσφαιρα της Κύπρου 
επανήλθαν στα προ του ατυχήματος συνήθη επίπεδα.

1.4. α-Ακτινοβολία
Τα ραδιοϊσότοπα από ανθρώπινες δραστηριότητες τα οποία εκπέμπουν α-ακτινοβολία δεν 
παρακολουθούνται στα συνήθη προγράμματα, καθώς είναι συνήθως μη μετρήσιμα, ακόμα και 
κοντά σε εγκαταστάσεις πυρηνικών σταθμών όπου κυρίως παράγονται. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση 
απελευθέρωσης ραδιοϊσοτόπων που εκπέμπουν ακτινοβολία-α στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια ενός 
πυρηνικού ατυχήματος ή κατάστασης επείγοντος ραδιολογικού περιστατικού, η ΥΠΕΛ, μέσω του σταθμού 
παρακολούθησης ραδιενέργειας στον αέρα τύπου AMS-02 της εταιρείας BITT Technology, αλλά και σε 
συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τέτοιου είδους online 
μετρήσεις των επιπέδων α-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, αλλά και άλλες εργαστηριακές μετρήσεις σε 
δείγματα εδάφους, νερού, σωματιδίων στον αέρα και τροφίμων ή άλλων προϊόντων.
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1.5. Αιωρούμενα σωματίδια (Aerosol)
Ο κυριότερος ρόλος ενός συστήματος παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στον αέρα είναι 
να προειδοποιήσει έγκαιρα στην περίπτωση που τα επίπεδα ραδιενέργειας στην υπό παρακολούθηση 
περιοχή ξεπεράσουν τα συνήθη επίπεδα (ακτινοβολία υποβάθρου). Τα τεχνητά παραγόμενα ραδιοϊσότοπα 
διαφόρων στοιχείων, τα οποία απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κυρίως από πυρηνικά ατυχήματα ή 
πυρηνικές δοκιμές, μπορούν να μεταφέρονται πολύ εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. Τέτοια ραδιοϊσότοπα 
είναι τα ευγενή αέρια (Xe, Kr) και άλλα πτητικά στοιχεία (I, Cs κ.ά.). Οι μετρήσεις ραδιοϊσοτόπων από 
τη σκόνη που συγκεντρώνεται στα φίλτρα είναι συχνά μια διαδικασία που διαρκεί από μερικές μέρες 
μέχρι και μερικές εβδομάδες και επομένως δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι για 
σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης σε ένα ραδιολογικό συμβάν. Γι’ αυτό τον λόγο, η ΥΠΕΛ λειτουργεί 
από το 2009 έναν σταθμό παρακολούθησης ραδιενέργειας στον αέρα τύπου AMS-02 της εταιρείας BITT 
Technology Αυστρίας, ο οποίος χρησιμοποιεί δύο ειδών διαδοχικά φίλτρα δειγματοληψίας: το πρώτο για 
τη συλλογή των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα και το δεύτερο για τη συλλογή οργανικού ιωδίου 
(Εικόνα 12).

Εικόνα 12: Αυτόματο σύστημα (σταθμός) μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας αιωρούμενων 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Aerosol monitor) και μετεωρολογικών παραμέτρων

Η παρουσία τεχνητά παραγόμενης ραδιενέργειας σε οποιοδήποτε από τα φίλτρα αυτά ανιχνεύεται 
με α, β ή γ-φασματοσκοπία μέσω ενός ανιχνευτή στερεάς κατάστασης (α και β-ακτινοβολία) και δύο 
ανιχνευτών ιωδιούχου νατρίου (γ-ακτινοβολία). Εάν δοθεί προειδοποιητικό σήμα για αυξημένα επίπεδα 
ραδιενέργειας από τους πιο πάνω ανιχνευτές, συνδέεται στο σύστημα μια τρίτη παράλληλη μονάδα 
δειγματοληψίας και μέτρησης, η οποία καταμετρά χωριστά το οργανικό ιώδιο μέσω γ-φασματοσκοπίας. 
Όλα τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν στα κέντρα ελέγχου τόσο μέσω ενσύρματης όσο και μέσω 
ασύρματης επικοινωνίας. Ο σταθμός είναι επίσης εξοπλισμένος με έναν αναλογικό απαριθμητή μέτρησης 
ρυθμού δόσης γ-ακτινοβολίας και άλλα μετεωρολογικά όργανα. Παράμετροι οι οποίες καταμετρούνται 
είναι οι συγκεντρώσεις των ραδιοϊσοτόπων Cs-137, I-131, οργανικού ιωδίου, Rn-220, Rn-222, Sr-90, 
ο ρυθμός δόσης γ-ακτινοβολίας, η υγρασία, η βροχόπτωση, η ατμοσφαιρική πίεση, η θερμοκρασία, η 
ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέμου.

Όπως αναφέρθηκε και στο Μέρος 1.1. «γ-Ακτινοβολία», οι μετρήσεις του σταθμού παρακολούθησης 
ραδιενέργειας στον αέρα AMS-02 δεν διαφοροποιήθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα 
Ντάιτσι της Ιαπωνίας, λόγω της πολύ μικρής συγκέντρωσης ραδιοϊσοτόπων στην ατμόσφαιρα της Κύπρου. 
Η μη ανίχνευση ραδιοϊσοτόπων από το σύστημα AMS δικαιολογείται, εάν ληφθούν υπόψη οι αμελητέες 
συγκεντρώσεις των ραδιοϊσοτόπων Cs-137, I-131, Sr-90 κ.ά. που έφτασαν από την Ιαπωνία στην περιοχή 
της Κύπρου (δέκατα του μBq m-3), καθώς επίσης και ο πολύ μικρός χρόνος ημιζωής του Ι-131 (περίπου 
8 ημέρες) και ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη διασπορά του από την Ιαπωνία στην περιοχή της Ευρώπης 
(μερικές βδομάδες). Στην Ευρώπη μετρήθηκαν συγκεντρώσεις τέτοιων ραδιοϊσοτόπων από συστήματα 
με μεγάλες παροχές αέρα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέτρησης και ανάλυσης.

Σημείωση: Τα κενά τα οποία παρατηρούνται στους αντίστοιχους πίνακες του Παραρτήματος για τους 
μήνες του δεύτερου εξαμήνου του 2011 οφείλονται σε προβλήματα λειτουργίας που σημειώθηκαν τόσο 
στον σταθμό AMS-02 όσο και σε κάποιους σταθμούς του τηλεμετρικού δικτύου, λόγω των συχνών 
διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος μετά την έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Αντ/γος Ευάγγελος Φλωράκης» 
στις 11/7/2011 και την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό.

2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

Τα επιφανειακά νερά βρίσκονται σε οικοσυστήματα τα οποία μπορεί να μιανθούν από απορρίψεις 
ραδιενεργών αποβλήτων από πυρηνικούς σταθμούς, ιατρικά κέντρα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
μεταλλεία ή άλλες σχετικές δραστηριότητες ή να μεταφερθούν μέσω της βροχόπτωσης. Δηλαδή, τα 
ραδιοϊσότοπα μπορεί να βρίσκονται μέσα στο ίδιο το νερό ή μπορεί να μεταφερθούν στην ατμόσφαιρα 
ως αιωρούμενα σωματίδια ή να καταλήξουν στο έδαφος ή το υπέδαφος και τελικά στους ζωντανούς 
οργανισμούς. Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα στους ποταμούς, τα φράγματα ή τα πηγάδια και τις γεωτρήσεις 
νερού μπορεί να περιλαμβάνουν Τρίτιο (H-3), Κάλιο-40 (K-40), Ράδιο (Ra-226), Ραδόνιο (Rn-222) και 
τα βραχύβια προϊόντα διάσπασής τους. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό Τριτίου στα επιφανειακά νερά 
προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η Κύπρος είναι μια σχετικά ξηρή περιοχή χωρίς μεγάλα ποτάμια, εκτός από μερικούς μικρούς χείμαρρους 
που κατέρχονται μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις στα ορεινά. Το νερό των χειμάρρων αυτών συλλέγεται 
ως επί το πλείστον σε τεχνητά φράγματα, ενώ κάποιες άλλες ποσότητες καταλήγουν στη θάλασσα. 
Επομένως, τα φράγματα αποτελούν τις μοναδικές περιπτώσεις σημαντικής συγκέντρωσης επιφανειακών 
νερών στο νησί, μαζί με μικρό αριθμό μικρών λιμνών, όπως η λίμνη της Άχνας στην Αμμόχωστο, άλλα 
μικρά ιδιωτικά φράγματα και τις αλυκές της Λάρνακας και του Ακρωτηρίου στη Λεμεσό, που γεμίζουν 
όμως με θαλασσινό νερό. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν στη χώρα οποιεσδήποτε πυρηνικές εγκαταστάσεις 
και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να απελευθερώνονται ραδιοϊσότοπα (π.χ. υγρά απόβλητα) στα 
επιφανειακά νερά όπως μπορεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες με πυρηνικούς σταθμούς. Με βάση τα 
πιο πάνω, δεν αναμένεται στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται να εντοπιστούν αυξημένα επίπεδα 
ραδιενέργειας, όμως οι μετρήσεις αυτές γίνονται για σκοπούς γενικής παρακολούθησης των επιπέδων 
της ραδιενέργειας στο περιβάλλον, εκτίμησης των δόσεων που δέχεται ο πληθυσμός και γενικά για την 
προστασία του πληθυσμού από τη ραδιενέργεια. 
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4. ΓΑΛΑ

Η κατανάλωση γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων από τον πληθυσμό μπορεί να αποτελέσει 
έναν από τους πιο σημαντικούς πιθανούς τρόπους πρόσληψης ραδιοϊσοτόπων από το περιβάλλον. Τα 
δείγματα λαμβάνονται δύο φορές τον χρόνο και είναι αντιπροσωπευτικά της παραγωγής γάλακτος 
στην Κύπρο. Τα δείγματα υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μπορούν να μετρηθούν με 
γ-φασματοσκοπική ανάλυση και για ανάλυση Sr-90.

5. ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΙΤΑ

Οι μετρήσεις ραδιενέργειας σε δείγματα φαγητού και άλλων καταναλωτικών αγαθών παρέχουν 
πληροφορίες για την πρόσληψη ραδιοϊσοτόπων από τον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας. Συχνά, 
αντί της έκφρασης της ραδιενέργειας που μετράται στα τρόφιμα ανά μονάδα μάζας, είναι προτιμότερο 
και πιο εύχρηστο να υπολογίζεται η συγκέντρωση ραδιοϊσοτόπων που καταναλώθηκαν ανά ημέρα και 
ανά άτομο (Bq d-1 p-1). Ένα από τα πιο σημαντικά ραδιοϊσότοπα που παρακολουθούνται είναι το K-40 (η 
μετρούμενη συγκέντρωσή του κυμαίνεται στα 100 Bq d-1 p-1). Η μικτή δίαιτα μπορεί να παρακολουθείται 
και με χωριστές μετρήσεις των διαφόρων συστατικών που καταναλώνονται π.χ. αλεύρι, δημητριακά, 
κρέας, λαχανικά κ.λπ. Όμως, λόγω διαφορών στις διατροφικές συνήθειες και το περιεχόμενο της 
δίαιτας του πληθυσμού κάθε χώρας (ή ακόμα και περιοχής εντός της ίδιας χώρας), υπάρχει η τάση να 
λαμβάνονται ολοκληρωμένα δείγματα γευμάτων για να δώσουν μια καλύτερη εικόνα της παρουσίας 
ραδιοϊσοτόπων στη μικτή δίαιτα. Βασιζόμενοι στα πιο πάνω, η γνώση της συγκέντρωσης ραδιοϊσοτόπων 
σε χωριστά συστατικά της δίαιτας του πληθυσμού μιας χώρας μαζί με τη γνώση του περιεχομένου και 
των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την 
πρόσληψη ραδιοϊσοτόπων από τον τοπικό πληθυσμό μέσω της τροφικής αλυσίδας. 

Τα δείγματα μπορούν να λαμβάνονται από σημεία μεγάλης κατανάλωσης, π.χ. από νοσοκομεία, 
εστιατόρια, σχολεία, φούρνους κ.λπ. Τα δείγματα αναμειγνύονται, ομογενοποιούνται και αναλύονται για 
το προσδιορισμό των συγκεντρώσεων Cs-134, Cs-137 και Κ-40 με γ-φασματοσκοπία.
 

Εικόνα 14: Αναλογικός απαριθμητής αερίου για τον προσδιορισμό α και β-ακτινοβολίας
και φασματοσκοπικός αναλυτής για τον προσδιορισμό α-ακτινοβολίας

Η δειγματοληψία διεξάγεται σε διάφορα φράγματα, όπως τα φράγματα του Κούρρη και της Γερμασόγειας 
στην επαρχία Λεμεσού, τα φράγματα του Ασπρόκρεμμου και της Κανναβιούς στην επαρχία Πάφου 
και τα φράγματα Ταμασού και Κλήρου στην επαρχία Λευκωσίας. Η δειγματοληψία διεξάγεται μία 
φορά τον χρόνο και τα δείγματα αναλύονται, με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες του Εργαστηρίου 
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και Τροφίμων του ΓΧΚ, για ολική α και ολική β-ακτινοβολία, καθώς και 
για συγκεντρώσεις γ-ραδιοϊσοτόπων. Τυπικές συγκεντρώσεις ραδιοϊσοτόπων στα επιφανειακά νερά 
είναι για την ολική α-ακτινοβολία, την ολική β-ακτινοβολία και το Cs-137 μερικά εκατοστά του Βq l-1 και 
για το K-40 μερικά Βq l-1.

3. ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Τα πιο σημαντικά από ραδιολογικής άποψης φυσικά ραδιοϊσότοπα στο πόσιμο νερό είναι το Τρίτιο (H-3), 
το Κάλιο (K-40), το Ράδιο (Ra-226), το Ραδόνιο (Rn-222) και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασής του. Σε 
κάποιες περιπτώσεις η παρουσία του Τριτίου και του Ραδίου στο πόσιμο νερό οφείλεται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Τα δείγματα λαμβάνονται από διυλιστήρια νερού ή εργοστάσια αφαλάτωσης, το δίκτυο υδροδότησης, 
γεωτρήσεις, κερματοδέκτες, βυτία, εμφιαλωμένο νερό κ.λπ. Η δειγματοληψία γίνεται με βάση 
πρόγραμμα δειγματοληψίας και, με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας 
Περιβάλλοντος και Τροφίμων του ΓΧΚ, τα δείγματα αναλύονται για ολική α και ολική β-ακτινοβολία, καθώς 
και για συγκεντρώσεις γ-ραδιοϊσοτόπων (Εικόνες 13 και 14). Τυπικές συγκεντρώσεις ραδιοϊσοτόπων στα 
επιφανειακά νερά είναι για την ολική α-ακτινοβολία, την ολική β-ακτινοβολία και το Cs-137 μερικά 
εκατοστά του Βq l-1 και για το K-40 μερικά Βq l-1.

Η παρακολούθηση του πόσιμου νερού και γενικά του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης έχει 
εντατικοποιηθεί σύμφωνα και με τις πρόνοιες της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ, η 
οποία μεταφέρθηκε στο κυπριακό δίκαιο με τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και 
Πυρηνικής Ασφάλειας (Προστασία της Υγείας του Πληθυσμού από Ραδιενεργές Ουσίες που Περιέχονται 
στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης) Κανονισμούς του 2016 (Κ.Δ.Π. 54/2016).

Εικόνα 13: Σύστημα γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας με ανιχνευτή
υπέρ-καθαρού γερμανίου (HPGe) και θωράκιση
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ 
ΝΤΑΪΤΣΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Όπως έχει ήδη σημειωθεί πιο πάνω, μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι πραγματοποιήθηκαν 
περαιτέρω έλεγχοι, δειγματοληψίες και μετρήσεις σε εισαγόμενα τρόφιμα και ζωοτροφές από την 
Ιαπωνία και τις χώρες της γύρω περιοχής και ειδικά για την παρακολούθηση των επιπέδων Ι-131, Cs-134 
και Cs-137 στα ψάρια και άλλα συναφή επεξεργασμένα προϊόντα ψαριού από αλιευτικές περιοχές του 
Ειρηνικού Ωκεανού και της Σινικής Θάλασσας. Οι επιτόπου έλεγχοι και οι δειγματοληψίες διεξάγονταν 
στα σημεία εισόδου των προϊόντων αυτών στη Δημοκρατία, στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Γεωργίας 
και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο Λιμάνι Λεμεσού και στο αεροδρόμιο Λάρνακας, σε συνεργασία με τα 
Τμήματα αυτά και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ενώ οι αναλύσεις ραδιενέργειας 
πραγματοποιήθηκαν από το ΓΧΚ. Από τους πιο πάνω ελέγχους, δειγματοληψίες και αναλύσεις δεν 
διαπιστώθηκαν οποιαδήποτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στα εν λόγω τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2011, την περίοδο δηλαδή που ακολούθησε το πυρηνικό 
ατύχημα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι της Ιαπωνίας που σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου 2011, καταγράφηκαν 
αυξημένα επίπεδα Cs-137 στην ατμόσφαιρα, ακριβώς λόγω της διασποράς τού ραδιοϊσοτόπου αυτού 
μέσω των αέριων ρευμάτων σε ολόκληρη τη γη. Η πιο ψηλή συγκέντρωση καταγράφηκε τον Απρίλιο 2011 
με μέση τιμή για ολόκληρο τον μήνα 16,1 ± 0,5 μBq m-3, περίπου είκοσι έως ογδόντα φορές δηλαδή πιο 
πάνω από τα συνήθη επίπεδα συγκεντρώσεων Cs-137 στην ατμόσφαιρα της Κύπρου (κυμαίνονται από 
0,2 έως 1 μBq m-3), ενώ κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2011 οι μέσες συγκεντρώσεις κυμάνθηκαν στα 
2,0 ± 0,1 μBq m-3 και 1,0 ± 0,1 μBq m-3, αντίστοιχα, δηλαδή από περίπου τρεις έως επτά φορές πιο πάνω 
από τα συνήθη επίπεδα συγκεντρώσεων Cs-137 στην ατμόσφαιρα της Κύπρου. Παρά την περιστασιακή 
αυτή αύξηση λόγω του ατυχήματος στην Ιαπωνία, τα επίπεδα συγκέντρωσης του Cs-137 στην ατμόσφαιρα 
της Κύπρου ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (τάξεως μBq) και δεν θεωρούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση 
ανησυχητικά από άποψη ακτινοπροστασίας του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι το επίπεδο αναφοράς (re-
porting level) που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Cs-137 και το οποίο λαμβάνει υπόψη το 
όριο της ετήσιας ενεργού δόσης για τον πληθυσμό (1 mSv) και την πιθανότητα εμφάνισης στοχαστικών 
(μακροπρόθεσμων) επιπτώσεων στην υγεία, είναι 0,03 Bq m-3 (δηλ. 30.000 μBq m-3). Από τον Ιούνιο 
2011 και έπειτα οι μέσες συγκεντρώσεις Cs-137 στην ατμόσφαιρα της Κύπρου επανήλθαν στα προ του 
ατυχήματος συνήθη επίπεδα.

Η ΥΠΕΛ πραγματοποίησε επίσης σειρά ελέγχων σε αυτοκίνητα με προέλευση την Ιαπωνία στα λιμάνια 
Λεμεσού και Λάρνακας.

Ειδικά για το έτος 2011, πραγματοποιήθηκαν, πέραν των συνήθων δειγματοληψιών στο πλαίσιο του 
προγράμματος παρακολούθησης των δόσεων που δέχεται ο πληθυσμός μέσω της τροφικής αλυσίδας, 
περαιτέρω έλεγχοι με φορητούς ανιχνευτές της ΥΠΕΛ και δειγματοληψίες σε εισαγόμενα τρόφιμα και 
ζωοτροφές από την Ιαπωνία (πολύ μικρές ποσότητες) και τις χώρες της γύρω περιοχής. Οι πιο πάνω 
έλεγχοι έγιναν σε συμμόρφωση και με τους διάφορους Κανονισμούς και Εκτελεστικούς Κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκαν με βάση τον Κανονισμό της ΕΥΡΑΤΟΜ (ΕΚ) 178/2002, 
σχετικά με την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή 
προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό στη Φουκουσίμα Ντάιτσι και της σχετικής 
Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την παρακολούθηση των επιπέδων Ι-131, Cs-134 
και Cs-137 στα ψάρια και άλλα συναφή επεξεργασμένα προϊόντα ψαριού με προέλευση συγκεκριμένες 
περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού (αλιευτικές περιοχές FAO 61, 67, 71 και 77, όπως ορίζονται από τον 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών). Οι επιτόπου έλεγχοι και οι δειγματοληψίες 
διεξάγονταν στα σημεία εισόδου των προϊόντων αυτών στη Δημοκρατία, στις εγκαταστάσεις των 
Τμημάτων Γεωργίας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο Λιμάνι Λεμεσού και στο αεροδρόμιο Λάρνακας, 
σε συνεργασία με τα πιο πάνω Τμήματα και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ενώ οι 
αναλύσεις ραδιενέργειας στα δείγματα πραγματοποιήθηκαν από το ΓΧΚ. Από τους πιο πάνω ελέγχους, 
δειγματοληψίες και αναλύσεις δεν διαπιστώθηκαν οποιαδήποτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στα 
εν λόγω τρόφιμα ή ζωοτροφές.

6. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου γίνεται δειγματοληψία θαλασσινού νερού, αλγών, ιζημάτων, 
άμμου και μικρών ψαριών (Εικόνα 15). Η δειγματοληψία διεξάγεται από το ΤΑΘΕ σε έξι σταθμούς κοντά 
στις ακτές της ελεύθερης Κύπρου (Πόλις, Πάφος, Λεμεσός, Βασιλικό, Λάρνακα και Παραλίμνι), όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 4. Από το 2013 και λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων που επικρατούν στη 
χώρα, οι δειγματοληπτικοί σταθμοί στη θάλασσα έχουν μειωθεί από έξι σε τρεις, δηλ. παραμένουν 
οι σταθμοί Πόλεως Χρυσοχούς, Βασιλικού και Παραλιμνίου (κόλπου Αμμοχώστου) και με συχνότητα 
δειγματοληψίας από δύο φορές τον χρόνο σε μία φορά. Τα δείγματα αναλύονται στο ΓΧΚ για τον 
προσδιορισμό τεχνητών ραδιοϊσοτόπων, κυρίως Cs-137, αλλά και φυσικών ραδιοϊσοτόπων. 

 

Εικόνα 15: Δειγματοληψία στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου
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Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι φανερό ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον, 
στην οποία εκτίθεται ο πληθυσμός της Κύπρου, είναι σε πολύ χαμηλά και φυσιολογικά επίπεδα. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση των πετρωμάτων και του εδάφους, στην απουσία από την περιοχή 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, στο γεγονός ότι δεν έχει επηρεάσει την Κύπρο το ραδιενεργό νέφος από το 
Τσερνόμπιλ και στον έλεγχο ραδιενέργειας που γίνεται στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς 
στα εισαγόμενα τρόφιμα και όλα τα άλλα αγαθά και προϊόντα που διακινούνται μέσω του εμπορίου.

Οι έλεγχοι που διεξάχθηκαν κατά το 2011 και ακολούθησαν το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα Ντάιτσι 
της Ιαπωνίας στις 11 Μαρτίου 2011, δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε σημαντική από άποψης ακτινοπροστασίας 
αύξηση είτε στα επίπεδα ραδιενέργειας του περιβάλλοντος της Κύπρου είτε στα επίπεδα ραδιενέργειας 
τροφίμων και ζωοτροφών που εισήχθησαν ή εισάγονται από την Ιαπωνία ή από άλλες γειτονικές της 
χώρες. Τα παροδικά αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης Cs-137 στην ατμόσφαιρα την περίοδο 3/2011 
– 5/2011 δεν θεωρούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση ανησυχητικά από άποψη ακτινοπροστασίας του 
πληθυσμού και αποτελούν επίπεδα συγκρίσιμα ή και χαμηλότερα από τα επίπεδα που μετρήθηκαν στην 
Ευρώπη ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Επιπρόσθετα, οι έλεγχοι και εξειδικευμένες μετρήσεις ραδιενέργειας σε δείγματα από την περιοχή Μαρί-
Βασιλικού μετά την έκρηξη στις 11 Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Αντ/γος Ευάγγελος Φλωράκης» δεν 
κατέδειξαν οποιαδήποτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας ή ύπαρξη απεμπλουτισμένου ουρανίου στην 
περιοχή.

Τέλος, από τις εξειδικευμένες μετρήσεις ραδιενέργειας σε δείγματα υλικών (εδάφους) που προέρχονται 
από τις ερευνητικές γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου, δεν έχει διαπιστωθεί η παραγωγή NORM ή  
TENORM στις πιο πάνω δραστηριότητες, αλλά τα επίπεδα ραδιενέργειας της λάσπης αυτής είναι εντός 
των φυσιολογικών επιπέδων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας στην Κύπρο και κατά πολύ χαμηλότερα 
από τα επίπεδα αποδέσμευσης που καθορίζονται από τον ΔΟΑΕ και την ΕΕ.
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Αμέσως μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Αντ/γος Ευάγγελος 
Φλωράκης» στην περιοχή Μαρί-Βασιλικού, κλιμάκιο λειτουργών της ΥΠΕΛ/ΤΕΕ μετέβησαν στην περιοχή 
και προέβησαν σε μετρήσεις ραδιενέργειας στην περιοχή της Ναυτικής Βάσης και του ηλεκτροπαραγωγού 
σταθμού Βασιλικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου με φορητό εξοπλισμό. Παράλληλα, απεστάλησαν 
στο ΓΧΚ και στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ραδιενέργειας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας μεγάλος αριθμός δειγμάτων εδάφους (επιφανειακής σκόνης), θαλάσσιου νερού και φίλτρων 
αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα για περαιτέρω αναλύσεις ραδιενέργειας. Τόσο από την πρώτη 
επισκόπηση του χώρου όσο και από τις εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις δεν διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη αυξημένων επιπέδων ραδιενέργειας ή ύπαρξης απεμπλουτισμένου ουρανίου στην περιοχή, 
όπως αρχικά έγινε λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την περίοδο εκείνη μετά το ατύχημα.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Η ΥΠΕΛ διενεργεί σε συστηματική βάση επί τόπου μετρήσεις με τη χρήση εξειδικευμένου φορητού 
εξοπλισμού και δειγματοληψίες και ακολούθως ανάλυση των δειγμάτων στο εργαστήριο για έλεγχο των 
επιπέδων ραδιενέργειας των υλικών που προέρχονται από τις ερευνητικές γεωτρήσεις στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου. Μέχρι σήμερα, έχουν διενεργηθεί από Λειτουργούς της ΥΠΕΛ 
τόσο επί τόπου μετρήσεις όσο και δειγματοληψίες εδάφους στο πλοίο-γεωτρύπανο SAIPEM 10000 (στο 
σημείο «Ονασαγόρας» της ΑΟΖ), καθώς και δειγματοληψίες εδάφους σε χερσαία υποστατικά διαχείρισης 
τέτοιων υλικών. Τα δείγματα προέρχονταν από το κοίτασμα «Αφροδίτη» και τα σημεία «Ονασαγόρας» 
και «Αμαθούσα» της ΑΟΖ. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, δεν έχει διαπιστωθεί η παραγωγή 
φυσικών ραδιενεργών υλικών (NORM) ή τεχνολογικά εμπλουτισμένων φυσικών ραδιενεργών υλικών 
(TENORM) στις πιο πάνω δραστηριότητες, αλλά τα επίπεδα ραδιενέργειας της λάσπης αυτής είναι εντός 
των φυσιολογικών επιπέδων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας στην Κύπρο και κατά πολύ χαμηλότερα 
από τα επίπεδα αποδέσμευσης που καθορίζονται από τον ΔΟΑΕ και την ΕΕ. Οι δειγματοληψίες και 
μετρήσεις θα συνεχιστούν και στο μέλλον, ανάλογα με την πρόοδο των ερευνών στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, τα επίπεδα ραδιενέργειας στα δείγματα εδάφους από τις πιο πάνω γεωτρήσεις 
διενεργούνται συστηματικά και από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους των αδειών που τους χορηγούνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΡΥΘΜΟΣ ΔΟΣΗΣ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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ΙΙΙ.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ γ-ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ 
 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
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ΙV.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ γ-ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ 
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V.  ΟΛΙΚΗ α/β-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
γ-ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

9594



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

9796



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

9998



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

101100



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

103102

VΙΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ γ-ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΣΕ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ FAO 61, 67,  
71 ΚΑΙ 77 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ΝΤΑΪΤΣΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ  
ΣΤΙΣ 11/3/2011



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

105104



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

107106

ΙΧ.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΣΕ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΒΑΣΗ «ΑΝΤ/ΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ»  
ΣΤΙΣ 11/7/2011



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

109108



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

111110

ΙΧ.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΣΕ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

113112



Γ.Τ.Π. 311/2016 - ηλεκτρονική έκδοση
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - www.pio.gov.cy
Σχεδιασµός: Design for Life Ltd - www.dforlife.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση:
οδός Απελλή αρ. 12, 1493 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 
22405623

Τηλεομοιότυπο: 
22662785 ή 22663788

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
info@dli.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli (Τομέας πολιτικής: Ακτινοπροστασία)
https://radiation.dli.mlsi.gov.cy/




