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Το Πυρηνικό Ατύχηµα τον 
Απρίλιο 1986 στο Chernobyl 

Οι Συνέπειες του Ατυχήµατος στην 

Ελλάδα όπως καταγράφηκαν από το 

ΕΠΤ-ΕΜΠ
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Χάρτες για όλα τα ισότοπα του νέφους στο δικτυακό τόπο του Τοµέα

Πυρηνικής Τεχνολογίας http://arcas.nuclear.ntua.gr
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Η Επίδραση της Βροχόπτωσης έχει καταδειχθεί και µε 

ανάλυση fractals
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Το Πυρηνικό Ατύχηµα τον 
Απρίλιο 1986 στο Chernobyl 

Οι ∆οσιµετρικές Συνέπειες του Ατυχήµατος 

στoυς εργαζόµενους, στους απορρυπαντές 

και τον πληθυσµό γύρω από το Chernobyl 

σύµφωνα µε το: UNSCEAR (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiations), 2001, ANNEX J
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∆όσεις στους εργαζόµενους του 
Chernobyl - 1

�Οι πλέον εκτεθέντες ήταν οι περίπου 600 
εργαζόµενοι του ΠΗΣ (4 Πυρηνικοί 
Αντιδραστήρες Ισχύος) την µοιραία νύχτα.

�Οι πλέον εκτεθέντες έλαβαν δόσεις από 
ραδιενεργές ακτινοβολίες εξωτερικά.

�2 από τους πλέον εκτεθέντες εισέπνευσαν 
σηµαντική ποσότητα ραδιενεργών ισοτόπων.

�Ακαριαίες – σε εξαιρετικά µικρό διάστηµα 
χρόνου – δόσεις έλαβαν 134 από τους 600 
πλέον εκτεθέντες εργαζόµενους.
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Φυσιολογική δόση λόγω της γ-ακτινοβολίας από τα 
φυσικά ραδιενεργά ισότοπα του εδάφους

�~50 nGy/ώρα (= 50 δισεκατοµµυριοστά του 

Gy/ώρα), ή

�~0.4 mGy/έτος (0.4 χιλιοστά του Gy/έτος), ή

�~31mGy σε διάρκεια ζωής 70 ετών.
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Σύγκριση Ραδιενεργών ∆όσεων

�Φυσιολογική δόση από συνολικά από το περιβάλλον 

ατόµου µε ζωή 70 ετών : 140 mGy

�∆υσµενέστερη δόση καθενός των περίπου 10000 ατόµων 

σε 1 χρόνο από το Chernobyl στην Ελλάδα : 0.4 mGy 

�∆υσµενέστερη δόση καθενός των περίπου 116000 

ατόµων σε 1 χρόνο από το το Chernobyl που 

κατοικούσαν σε ακτίνα 100 km από το Σταθµό : 70 mGy

�∆υσµενέστερη ακαριαία δόση καθενός των 21 πλέον 

εκτεθέντων εργαζόµενων στο Σταθµό του Chernobyl : 6 

– 16 Gy
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∆όσεις στους εργαζόµενους του 
Chernobyl - 2

�Για 41 από τους 134 επιβεβαιώθηκε ότι η δόση 
που έλαβαν ήταν µικρότερη από 2.1 Gy.

�50 από τους 134 έλαβαν δόσεις µεταξύ 2.2 και 
4.1 Gy. 

�22 από τους 134 έλαβαν δόσεις µεταξύ 4.2 και 
6.4 Gy.

�21 από τους 134 έλαβαν δόσεις µεταξύ 6.5 και 
16 Gy.

�Υπολογίσθηκε ότι για 8 από τους 134 η δόση 
από β-ακτινοβολία στο δέρµα έφθασε τα 400 –
500 Gy.
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∆όσεις στους απορρυπαντές
του Chernobyl

�Άλλη κατηγορία εκτεθέντων είναι οι 
απορρυπαντές (liquidators) που τελικά έφθασαν 
τους 600.000

�240.000 από αυτούς ήταν στρατιωτικό προσωπικό

�Η δόση στους µέγιστα εκτεθέντες από τους 
απορρυπαντές (οι εκτιµήσεις για τον αριθµό τους 
διαφέρουν) υπολογίσθηκε σε: 170 mSv το 1986, 
130 mSv το 1987, σε 30 mSv το 1988 και 15 mSv 
το 1989

�Η µέση δόση που έλαβαν οι απορρυπαντές για τα 
έτη 1986 και 1987 εκτιµάται σε 100 mSv
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∆όσεις στον πληθυσµό γύρω 
από το Chernobyl - 1

�Άλλη κατηγορία εκτεθέντων είναι ο πληθυσµός που 
κατοικούσε στις γύρω από τον ΠΗΣ προσβληθείσες 
περιοχές (5.000.000)

�∆ιακρίνεται σε πληθυσµό "A" στη γειτονιά του 
ΠΗΣ (εκκενώθηκε), πληθυσµό "B" στην περιοχή 
του ΠΗΣ (σε ακτίνα έως 100 km – µέγιστη 
ρύπανση ∆-Β∆) και πληθυσµό "C" στην περιοχή 
Gomel-Mogilev-Bryansk (σε απόσταση 200 km Β-
ΒΑ) και στην περιοχή Κaluga-Tula-Orel (σε 
απόσταση 500 km BA)

�H απόθεση Cs-137 σε αυτές τις περιοχές υπήρξε 
πολύ µεγαλύτερη από 37 kBqm-2 σε µία έκταση 
150000 km2
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Κατά µέσο όρο δόσεις από το 
Ι-131 στον πληθυσµό

�O πληθυσµός του Pripyat (µέρος του "Α") µέσα
σε 48 h εκτέθηκε σε 0.17 Gy στον θυρεοειδή
από το Ι-131. Oι ενήλικοι εκτέθηκαν σε 0.07 
Gy, τα βρέφη σε 2 Gy

�Ο πληθυσµός "Α" εκτέθηκε σε 0.47 Gy στον
θυρεοειδή από το Ι-131

�Οι ενήλικοι των πληθυσµών "Β" και "C" 
εκτέθηκαν σε 0.2 Gy στον θυρεοειδή από το I-
131.

�Tα βρέφη των πληθυσµών "Β" και "C" 
εκτέθηκαν σε 1 Gy στον θυρεοειδή από το I-
131
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Κατά µέσο όρο δόσεις από τα 
Cs-134, Cs-137 και Sr-90

�H έκθεση στην ακτινοβολία αυτών των 
ισοτόπων είναι αυτή που παραµένει µετά τις 
πρώτες λίγες εβδοµάδες από το ατύχηµα διότι 
τότε η επίδραση από τo I-131 εκλείπει.

�Υπολογίζεται ότι συνολικά τη δεκαετία 1987 –
1997 ο πληθυσµός στις επιβαρυµένες εκτάσεις 
έλαβε βιολογική δόση από αυτά τα ισότοπα 
περίπου 10 mSv (περίπου 10mGy).
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Σύνοψη βιολογικών συνεπειών στον 

τοπικό πληθυσµό του Chernobyl

�Αυξήθηκαν κατά 5 – 10 φορές οι καρκίνοι στον 
θυρεοειδή στα εκτεθέντα παιδιά.

�∆εν φαίνεται να έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα 
ποσοστά λευχαιµίας στους εκτεθέντες. Η 
λευχαιµία είναι ασφαλές (στοχαστικό) 
σύµπτωµα υπερέκθεσης µε µικρό λανθάνοντα 
χρόνο (2 – 5 έτη).

�∆εν φαίνεται να έχουν αυξηθεί άλλοι τύποι 
καρκίνων (αλλά ο λανθάνων χρόνος για την 
εµφάνιση τους δεν έχει ακόµα εξαντληθεί: 10 –
30 χρόνια).
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Κύριες άλλες συνέπειες στον τοπικό 

πληθυσµό του Chernobyl

�Σοβαρά ψυχοσωµατικά και διανοητικά 
προβλήµατα λόγω του άγχους (radiation 
anxiety)

�Εκούσια µείωση του ρυθµού γεννήσεων, 
επιπλοκές εγκυµοσύνης, κυρίως λόγω του 
άγχους

�Κακές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες 
διαβίωσης του εκτεθέντος πληθυσµού
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∆οσιµετρική Σύγκριση 
Πυρηνικών Ατυχηµάτων

�WINDSCALE: Επίσηµα αποδίδονται 32 θάνατοι, 260 
καρκίνοι, ανεπίσηµα οι θάνατοι εκτιµώνται σε 1000.

�ΤΗREE-MILE ISLAND: Η µέση δόση σε περίπου 2 
εκ. άτοµα, εξαιτίας του ατυχήµατος, εκτιµάται σε 10 
µSv. (Ένα πλήρες σετ ακτινογραφιών θώρακος 
αντιστοιχεί σε ~ 60 µSv).

�CHERNOBYL: 28 νεκροί το πρώτο τρίµηνο και άλλοι 
14 στα επόµενα χρόνια από ακαριαία έκθεση σε 
υψηλές δόσεις την ώρα του ατυχήµατος ή κατά την 
απορρύπανση. Η γειτονιά του ΠΑΙ εκκενώθηκε από 
116.000 κατοίκους. Αναγκάσθηκαν να επαν-
εγκατασταθούν σε άλλες περιοχές 220.000 άτοµα από 
την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. 



1.9

17

Το Πυρηνικό Ατύχηµα τον 
Απρίλιο 1986 στο Chernobyl 

Οι ∆οσιµετρικές Συνέπειες του 

Ατυχήµατος στην Ελλάδα όπως 

εκτιµήθηκαν από το ΕΠΤ-ΕΜΠ
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~0.4mSv το χρόνο 
επιπλέον της δόσης λόγω 
των φυσικών ραδιενεργών 
ισοτόπων στο έδαφος, που 
εκτιµάται σε 0.5mSv το 

χρόνο
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∆οσιµετρία –γ Φυσικού 
Υποστρώµατος 
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Το Πυρηνικό Ατύχηµα στο
Chernobyl και οι Επιστήµονες (1)

Τα ατυχήµατα και κυρίως αυτά των πυρηνικών

αντιδραστήρων ισχύος µε σοβαρές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις είναι αυτονόητα ανεπιθύµητα, µιας και οι

επιπτώσεις τους στο οικοσύστηµα δεν έχουν ακόµη

υπολογιστεί µε αυστηρή επιστηµονική µεθοδολογία, αλλά

εκτιµούνται µε φαινοµενολογικές παρατηρήσεις και

εφαρµογή των νόµων των πιθανοτήτων. Οι επιστήµονες

δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν τις

παρατηρήσεις αυτές µε πειράµατα στο εργαστήριο, όπως

συµβαίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. 
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Το Πυρηνικό Ατύχηµα στο
Chernobyl και οι Επιστήµονες (2)

Όµως, έχουν την υποχρέωση – για να αποδώσουν

ελάχιστη τιµή προς τα αθώα θύµατα των ατυχηµάτων από

τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας – να αντλούν κάθε

δυνατή πληροφορία από τα ανεπιθύµητα αυτά συµβάντα,

ώστε να ανατροφοδοτούν τη σχεδίαση της πρόληψης

περαιτέρω όµοιων τραγικών ατυχηµάτων. Αυτό κάνουµε

συστηµατικά εδώ και 20 χρόνια στο Εργαστήριο

Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. Και δεν θα

ησυχάσουµε. ∆υστυχώς θα περάσουν πολλές ακόµη

εικοσαετίες για να αποκωδικοποιήσουµε τον "κωδικό" 

Chernobyl, να µάθουµε όλη την έκταση των συνεπειών 

του.
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Το Εργαστήριο Πυρηνικής 

Τεχνολογίας του ΕΜΠ (ΕΠΤ-ΕΜΠ)

Κτίριο "Κ" Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
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∆είγµα Εδάφους  προς 
Ανάλυση για Ραδιενέργεια
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Το Εργαστήριο Πυρηνικής 

Τεχνολογίας του ΕΜΠ (ΕΠΤ-ΕΜΠ)

Καθηγητής Σ.Ε. Σιµόπουλος
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Το Προσωπικό του Εργαστηρίου Πυρηνικής 

Τεχνολογίας του ΕΜΠ (ΕΠΤ-ΕΜΠ)


