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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. … 

Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ  

ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, 

τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, 

για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ 
κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ και την 

κατϊργηςη των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 
97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θϋςπιςη 

Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ 

 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ των παρ. 1 ϋωσ 4 του ϊρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογό του Κοινοτικού Δικαύου» 
(Α΄ 34), όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ με τισ παρ. 1 και 2 του ϊρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), και του 
ϊρθρου 4 του ύδιου νόμου, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 4 του ϊρθρου 6 του ν. 1440/1984 και 
τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), και τη διϊταξη του ϊρθρου 50 του ν. 
4342/2015 (Α΄ 143), με την οπούα ωσ χρονικό όριο χρόςησ τησ εξουςιοδότηςησ-πλαιςύου του 
ϊρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ορύζεται η 31η Δεκεμβρύου 2020. 

2. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 39 ϋωσ 46 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Σεχνολογικό Ανϊπτυξη και 
Καινοτομύα και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 42. 

3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 90 «Έλεγχοσ των δαπανών που προκαλούν οι κανονιςτικϋσ διοικητικϋσ 
πρϊξεισ» του «Κώδικα Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ Όργανα», όπωσ αυτόσ 
κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη 
και τα Κυβερνητικϊ όργανα» (Α΄ 98). 

4. Σισ διατϊξεισ τησ υπ΄ αριθμ. Τ8 απόφαςησ (Β’ 2109/29.09.2015) «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτον 
Αναπληρωτό Τπουργό Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Κωνςταντύνο Υωτϊκη». 

5. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 44-49 του π.δ. 114/2014 (Α΄181) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων», όπωσ ιςχύει. 

6. Σο π.δ. 100/2014 (Α’167) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ 
Αλλαγόσ», όπωσ ιςχύει. 

7. Σο π.δ. 70/2015 (Α’114) περύ αναςύςταςησ και μετονομαςύασ Τπουργεύων. 

8. Σο π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών». 

9.  Σην υπ’ αριθμ. Τ198 απόφαςη (Β’ 3722/16.11.2016) «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτον Αναπληρωτό 
Τπουργό Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ωκρϊτη Υϊμελλο». 

10. Σην ειςόγηςη τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ), ςύμφωνα με την απόφαςη τησ 
25.11.2016 (ςυνεδρύαςη 243η) του Διοικητικού τησ υμβουλύου.  

11. Σο γεγονόσ ότι από την εφαρμογό του παρόντοσ π.δ. δεν προκαλεύται ϊμεςη δαπϊνη ςε βϊροσ του 
κρατικού προώπολογιςμού. 

12. Σην υπ’ αριθμόν …/2017 γνωμοδότηςη του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, με πρόταςη των 
υπουργών Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Τγεύασ, Οικονομικών, 
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, Εςωτερικών και Τποδομών και Μεταφορών και των αναπληρωτών 
υπουργών Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 



2 

 

Αποφαςύζουμε: 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ A΄ 

(Κεφϊλαιο Ι τησ Οδηγύασ) 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Ωρθρο 1  

(Ωρθρο 1 τησ Οδηγύασ) 

κοπόσ και αντικεύμενο  

1. κοπόσ του παρόντοσ εύναι η μεταφορϊ ςτην ελληνικό νομοθεςύα τησ Οδηγύασ 2013/59/Ευρατόμ του 
υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα 
από τουσ κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ (ΕΕ L 13/17.1.2014).  

2. Σο παρόν θεςπύζει τα ομοιόμορφα βαςικϊ πρότυπα αςφϊλειασ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) 
για την προςταςύα τησ υγεύασ των ατόμων, που υποβϊλλονται ςε επαγγελματικό ϋκθεςη, ςε ιατρικό ϋκθεςη 
και ςτην ϋκθεςη του κοινού, απϋναντι ςτουσ κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ. 

Ωρθρο 2 

(Ωρθρο 2 τησ Οδηγύασ) 

Πεδύο εφαρμογόσ 

1. Οι Κανονιςμού Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) εφαρμόζονται ςε κϊθε κατϊςταςη ςχεδιαςμϋνησ ό υφιςτϊμενησ 
ϋκθεςησ και ςε κϊθε κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ που ςυνεπϊγεται κύνδυνο λόγω τησ ϋκθεςησ ςε 
ιοντύζουςα ακτινοβολύα, ο οπούοσ δεν δύναται να παραβλεφθεύ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ ό όςον αφορϊ 
την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, με ςτόχο μακροπρόθεςμη προςταςύα τησ ανθρώπινησ υγεύασ. 

2. Οι Κανονιςμού Ακτινοπροςταςύασ (KA) εφαρμόζονται ειδικότερα:  

α) ςτην καταςκευό, παραγωγό, επεξεργαςύα, χειριςμό, τελικό διϊθεςη, χρόςη, αποθόκευςη, κατοχό, 
μεταφορϊ, ειςαγωγό ςτη χώρα και εξαγωγό από τη χώρα ραδιενεργών υλικών· 

β) ςτην καταςκευό, χρόςη και λειτουργύα ηλεκτρικού εξοπλιςμού που εκπϋμπει ιοντύζουςα ακτινοβολύα και 
περιϋχει εξαρτόματα που λειτουργούν ςε διαφορϊ δυναμικού ϊνω των 5 κιλοβόλτ (kV)· 

γ) ςτισ ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ με παρουςύα φυςικών πηγών ακτινοβολύασ που οδηγούν ςε ςημαντικό 
αύξηςη τησ ϋκθεςησ των εργαζομϋνων ό μελών του κοινού και ιδύωσ: 

αα) κατϊ τον χειριςμό αεροςκαφών και διαςτημικών οχημϊτων, μόνο ςε ςχϋςη με την ϋκθεςη των 
πληρωμϊτων τουσ· 

ββ) κατϊ την επεξεργαςύα υλικών με φυςικϊ ραδιονουκλύδια· 

δ) ςτην ϋκθεςη εργαζομϋνων ό μελών του κοινού ςτο ραδόνιο μϋςα ςτα κτύρια, ςτην εξωτερικό ϋκθεςη από 
οικοδομικϊ υλικϊ και ςτισ περιπτώςεισ μακροχρόνιασ ϋκθεςησ που προκύπτουν από τα επακόλουθα μιασ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ ό μιασ ανθρώπινησ δραςτηριότητασ του παρελθόντοσ·  

ε) ςτην ετοιμότητα, τον ςχεδιαςμό απόκριςησ και τη διαχεύριςη καταςτϊςεων ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 
ςτο μϋτρο που αυτϋσ θεωρεύται ότι δικαιολογούν μϋτρα για να προςτατευθεύ  η υγεύα μελών του κοινού ό 
εργαζομϋνων. 

Ωρθρο 3 

(Ωρθρο 3 τησ Οδηγύασ) 
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Εξαύρεςη από το πεδύο εφαρμογόσ 

Οι Κανονιςμού Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) δεν εφαρμόζονται: 

α) ςτην ϋκθεςη ςτο φυςικό επύπεδο τησ ακτινοβολύασ, όπωσ εύναι τα ραδιονουκλύδια που περιϋχονται ςτο 
ανθρώπινο ςώμα και η κοςμικό ακτινοβολύα ςτο επύπεδο του εδϊφουσ· 

β) ςτην ϋκθεςη μελών του κοινού ό εργαζομϋνων, πϋραν του προςωπικού αεροςκαφών και διαςτημικών 
οχημϊτων, ςτην κοςμικό ακτινοβολύα, ςε πτόςεισ ό ςτο διϊςτημα˙ 

γ) ςτην επύγεια ϋκθεςη ςτα ραδιονουκλύδια που ενυπϊρχουν ςτον αδιατϊρακτο ςτερεό φλοιό τησ γησ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

(Κεφϊλαιο ΙΙ τησ Οδηγύασ) 

ΟΡΙΜΟΙ 

Ωρθρο 4 

(Ωρθρο 4 τησ Οδηγύασ) 

Οριςμού 

Για τουσ ςκοπούσ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) ιςχύουν οι ακόλουθοι οριςμού: 

1. «ϊδεια»: η ειδικό ϊδεια λειτουργύασ του ϊρθρου 90 του ν. 4310/2014 (Α΄258) που χορηγεύται ςε 
ϋγγραφο για τη διενϋργεια μιασ πρακτικόσ βϊςει ςυγκεκριμϋνων όρων που ορύζονται ςε τϋτοιο 
ϋγγραφο· 

2. «αδειοδότηςη»: η διαδικαςύα χορόγηςησ ϊδειασ· 

3. «ακούςια ϋκθεςη»: η ιατρικό ϋκθεςη που διαφϋρει ςημαντικϊ από την ιατρικό ϋκθεςη που 
πραγματοποιεύται εκουςύωσ για ϋναν δεδομϋνο ςκοπό· 

4. «ϊκρα»: τα χϋρια, οι βραχύονεσ, τα πόδια και οι αςτρϊγαλοι· 

5.  «ακτινοδιαγνωςτικόσ»: ο αναφερόμενοσ ςτην in vivo διαγνωςτικό πυρηνικό ιατρικό, ςτην ιατρικό 
διαγνωςτικό ακτινολογύα με χρόςη ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ και την οδοντιατρικό ακτινολογύα· 

6. «ακτινοθεραπευτικόσ»: ο αναφερόμενοσ ςτην ακτινοθεραπεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πυρηνικόσ 
ιατρικόσ για θεραπευτικούσ ςκοπούσ· 

7. «αντιπροςωπευτικό ϊτομο»: το ϊτομο που λαμβϊνει δόςη και το οπούο εύναι αντιπροςωπευτικό των 
πλϋον υψηλϊ εκτιθϋμενων ατόμων ςτον πληθυςμό, εκτόσ των ατόμων με ακραύεσ ό ςπϊνιεσ ςυνόθειεσ· 

8. «αξιολόγηςη κλινικόσ πρϊξησ» (clinical audit): η ςυςτηματικό εξϋταςη ό αναςκόπηςη ιατρικών 
ακτινολογικών διαδικαςιών με ςκοπό τη βελτύωςη τησ ποιότητασ και του αποτελϋςματοσ τησ 
φροντύδασ του αςθενούσ μϋςω διαρθρωμϋνησ αναςκόπηςησ κατϊ την οπούα οι ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ 
πρακτικϋσ, διαδικαςύεσ και αποτελϋςματα αντιπαραβϊλλονται με ςυμφωνημϋνα πρότυπα ορθών 
ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών, και η οπούα οδηγεύ ςε τροποπούηςη των πρακτικών, εφόςον 
ενδεύκνυται, και εφαρμογό νϋων προτύπων, εφόςον απαιτεύται· 

9. «αποδεικτικό καταχώριςησ»: η ειδικό ϊδεια λειτουργύασ του ϊρθρου 90 του ν. 4310/2014 (Α΄258) 
χορηγούμενη με ϋγγραφο μϋςω απλουςτευμϋνησ διαδικαςύασ για τη διενϋργεια πρακτικόσ υπό τισ 
προώποθϋςεισ που ορύζονται ςτουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) για αυτό το εύδοσ ό την 
κατηγορύα πρακτικόσ· 

10. «αποθόκευςη»: η διατόρηςη ραδιενεργού υλικού, ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλωθϋντοσ καυςύμου, 
ραδιενεργού πηγόσ ό ραδιενεργών αποβλότων ςε εγκατϊςταςη, με πρόθεςη την ανϊκτηςό τουσ· 

11. «απόρριψη»: η τελικό διϊθεςη ραδιενεργών αποβλότων ό υλικών, καθώσ και η εγκεκριμϋνη ϊμεςη 
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απελευθϋρωςη υγρών και αερύων ραδιενεργών αποβλότων ό λυμϊτων ςε φυςικούσ αποδϋκτεσ με ςκοπό 
την τελικό διαςπορϊ τουσ. Ωσ τελικό διϊθεςη νοεύται η τοποθϋτηςη ραδιενεργών αποβλότων ό υλικών 
ςε χώρο εναπόθεςησ ό ςε ςυγκεκριμϋνο τόπο χωρύσ πρόθεςη ανϊκτηςόσ τουσ· 

12. «απορροφούμενη δόςη» (D): η ενϋργεια που απορροφϊται ανϊ μονϊδα μϊζασ 

 

όπου 

dē εύναι η μϋςη ενϋργεια που εναποτύθεται από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ ςτην ύλη μϋςα ςε ϋνα 
ςτοιχεύο όγκου, 

dm εύναι η μϊζα τησ ύλησ που εμπεριϋχεται ςε αυτό το ςτοιχεύο όγκου. 

Ωσ απορροφούμενη δόςη νοεύται η μϋςη δόςη ςε ιςτό ό ςε όργανο. Η μονϊδα για την απορροφούμενη 
δόςη εύναι το gray (Gy), όπου ϋνα gray ιςούται με ϋνα joule ανϊ χιλιόγραμμο: 

1 Gy = 1 J kg-1· 

13. «αρμόδια αρχό» για τουσ ςκοπούσ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ): η Ελληνικό Επιτροπό 
Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ)· 

14. «ατομικό βλϊβη»: τα κλινικώσ παρατηρόςιμα βλαβερϊ αποτελϋςματα που εμφανύζονται ςε ϊτομα ό 
ςτουσ απογόνουσ τουσ εύτε αμϋςωσ εύτε αργότερα και τα οπούα, ςτην τελευταύα περύπτωςη, εύναι 
πιθανόν αλλϊ όχι βϋβαιο ότι θα εμφανιςτούν· 

15. «βλϊβη τησ υγεύασ»: η μεύωςη τησ διϊρκειασ και τησ ποιότητασ τησ ζωόσ που εμφανύζεται ςε ϋναν 
πληθυςμό ύςτερα από ϋκθεςη, μεταξύ ϊλλων που οφεύλεται ςε αντιδρϊςεισ των ιςτών, καρκύνο και ςε 
ςοβαρϋσ γενετικϋσ διαταραχϋσ· 

16. «γεννότρια ακτινοβολύασ»: μια διϊταξη ικανό να παρϊγει ιοντύζουςα ακτινοβολύα, όπωσ ακτύνεσ Φ, 
νετρόνια, ηλεκτρόνια ό ϊλλα φορτιςμϋνα ςωματύδια· 

17. «γνωςτοπούηςη»: η υποβολό πληροφοριακών ςτοιχεύων ςτην ΕΕΑΕ για τη γνωςτοπούηςη τησ πρόθεςησ 
διενϋργειασ μιασ πρακτικόσ εμπύπτουςασ ςτο πεδύο εφαρμογόσ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ 
(ΚΑ)· 

18. «δεςμευθεύςα ενεργόσ δόςη» [E(τ)]: το ϊθροιςμα των δεςμευθειςών ιςοδύναμων δόςεων ςε όργανο ό 
ιςτό Σ, HT(τ), που προκύπτουν από πρόςληψη ραδιενϋργειασ, αφού καθεμύα πολλαπλαςιαςτεύ με τον 
κατϊλληλο παρϊγοντα ςτϊθμιςησ ιςτού wT του Παραρτόματοσ ΙΙ, τμόμα Β 

 

Για τον καθοριςμό τησ E(τ), το τ εύναι ο αριθμόσ των ετών ςτη διϊρκεια των οπούων γύνεται η 
ολοκλόρωςη. Για ςκοπούσ ςυμμόρφωςησ με τα όρια δόςησ που προςδιορύζονται ςτο παρόν, το τ εύναι 
μια περύοδοσ 50 ετών μετϊ την πρόςληψη ραδιενϋργειασ ςτην περύπτωςη ενηλύκων και ϋωσ την ηλικύα 
των 70 ςτην περύπτωςη βρεφών και παιδιών. Η μονϊδα για τη δεςμευθεύςα ενεργό δόςη εύναι το sievert 
(Sv)· 

19. «δεςμευθεύςα ιςοδύναμη δόςη» [HT(τ)]: το χρονικό ολοκλόρωμα του ρυθμού ιςοδύναμησ δόςησ ςτον 
ιςτό ό το όργανο T που δϋχεται ϋνα ϊτομο μετϊ από πρόςληψη ραδιενϋργειασ. 

Δύνεται από τον τύπο: 

 

για πρόςληψη ραδιενϋργειασ τη χρονικό ςτιγμό t0, όπου: 
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εύναι ο αντύςτοιχοσ ρυθμόσ ιςοδύναμησ δόςησ ςτο όργανο ό ιςτό T ςτον χρόνο t,  

τ εύναι το χρονικό διϊςτημα τησ ολοκλόρωςησ· 

Για τον καθοριςμό τησ HT(τ), το τ εύναι ο αριθμόσ των ετών ςτη διϊρκεια των οπούων γύνεται η 
ολοκλόρωςη. Για ςκοπούσ ςυμμόρφωςησ με τα όρια δόςησ που προςδιορύζονται ςτο παρόν, το τ εύναι 
μια περύοδοσ 50 ετών ςτην περύπτωςη ενηλύκων και ϋωσ την ηλικύα των 70 ςτην περύπτωςη βρεφών και 
παιδιών. Η μονϊδα για την δεςμευθεύςα ιςοδύναμη δόςη εύναι το sievert (Sv)· 

20. «διαγνωςτικϊ επύπεδα αναφορϊσ»: τα επύπεδα δόςησ ςτισ ιατρικϋσ ακτινοδιαγνωςτικϋσ ό τισ 
επεμβατικϋσ ακτινολογικϋσ πρακτικϋσ ό, ςτην περύπτωςη των ραδιοφαρμακευτικών προώόντων, 
επύπεδα ενεργότητασ για εξετϊςεισ ομϊδων αςθενών τυπικού μεγϋθουσ ό τυπικών ομοιωμϊτων, για 
ευρϋωσ οριζόμενουσ τύπουσ εξοπλιςμού· 

21. «διαςτημικό όχημα»: το επανδρωμϋνο όχημα ςχεδιαςμϋνο για να λειτουργεύ ςε υψόμετρο ϊνω των 100 
χιλιομϋτρων από τη ςτϊθμη τησ θϊλαςςασ· 

22. «διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ»: όλεσ οι προγραμματιςμϋνεσ και ςυςτηματικϋσ ενϋργειεσ που απαιτούνται 
προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ επαρκώσ ότι μια δομό, ςύςτημα, εξϊρτημα, ό διαδικαςύα θα λειτουργεύ 
ικανοποιητικϊ τηρώντασ τα ςυμφωνημϋνα πρότυπα. Ο ϋλεγχοσ ποιότητασ αποτελεύ μϋροσ τησ 
διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ· 

23. «δυνητικό ϋκθεςη»: η ϋκθεςη που δεν αναμϋνεται με βεβαιότητα, αλλϊ που δύναται να προκύψει από 
ϋνα περιςτατικό ό μια αλληλουχύα περιςτατικών πιθανολογικόσ φύςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
αςτοχιών εξοπλιςμού και ςφαλμϊτων χειριςμού· 

24. «ϋγκριςη»: η καταχώρηςη ό η αδειοδότηςη μιασ πρακτικόσ· 

25. «ϋκθεςη»: η πρϊξη τησ ϋκθεςησ ό η κατϊςταςη ϋκθεςησ ςε ιοντύζουςα ακτινοβολύα που εκπϋμπεται 
εκτόσ (εξωτερικό ϋκθεςη) ό εντόσ του ςώματοσ (εςωτερικό ϋκθεςη)· 

26. «ϋκθεςη λόγω ατυχόματοσ»: η ϋκθεςη ατόμων, πϋραν των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ, λόγω 
ατυχόματοσ· 

27. «ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ»: κϊθε εκούςια ϋκθεςη ανθρώπων για ςκοπούσ απεικόνιςησ ςτην 
οπούα η κύρια πρόθεςη τησ ϋκθεςησ δεν εύναι κϊποιο όφελοσ για την υγεύα του εκτιθϋμενου ατόμου· 

28. «ϋκθεςη ςτο ραδόνιο»: η ϋκθεςη ςτα θυγατρικϊ ςτοιχεύα του ραδιονουκλιδύου Rn-222· 

29. «ϋκθεςη του κοινού»: η ϋκθεςη ατόμων, εκτόσ τησ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ό τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ· 

30. «ϋκθετη πηγό» (orphan source): μια ραδιενεργόσ πηγό που δεν εξαιρεύται του κανονιςτικού ελϋγχου και 
δεν βρύςκεται υπό κανονιςτικό ϋλεγχο, π.χ. διότι δεν ϋχει τεθεύ ποτϋ υπό κανονιςτικό ϋλεγχο ό διότι ϋχει 
εγκαταλειφθεύ, χαθεύ, τοποθετηθεύ ςε λανθαςμϋνη θϋςη, κλαπεύ ό ϊλλωσ μεταβιβαςθεύ χωρύσ κατϊλληλη 
ϋγκριςη· 

31. «ϋκτακτη ανϊγκη» ό «κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ»: η μη ςυνηθιςμϋνη ςυνθόκη ό περιςτατικό, ςτα 
οπούα εμπλϋκεται μια πηγό ακτινοβολύασ, που απαιτεύ τη λόψη ϊμεςησ δρϊςησ κυρύωσ για τον 
περιοριςμό ςοβαρών δυςμενών ςυνεπειών για την υγεύα και την αςφϊλεια του ανθρώπου, την 
ποιότητα ζωόσ, την περιουςύα ό το περιβϊλλον, ό ϋνασ κύνδυνοσ που θα μπορούςε να επιφϋρει τϋτοιεσ 
δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ· 

32. «εκτιθϋμενοσ εργαζόμενοσ»: το ϊτομο που εύτε αυτοαπαςχολεύται εύτε εργϊζεται ςτην υπηρεςύα 
εργοδότη και το οπούο υποβϊλλεται ςε ϋκθεςη κατϊ την εργαςύα που εκτελεύ ςτο πλαύςιο πρακτικόσ 
που ρυθμύζεται από τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) και το οπούο ενδϋχεται να λαμβϊνει 
δόςεισ που υπερβαύνουν ϋνα από τα όρια δόςησ για την ϋκθεςη του κοινού· 

33. «εκτόσ χρόςησ πηγό»: η κλειςτό πηγό η οπούα δεν χρηςιμοποιεύται πλϋον, ούτε προορύζεται να 
χρηςιμοποιηθεύ, για τον ςκοπό για τον οπούο χορηγόθηκε ϋγκριςη αλλϊ ςυνεχύζει να εύναι αναγκαύα η 
αςφαλόσ διαχεύριςό τησ· 

34. «ελεγχόμενη περιοχό»: η περιοχό που υπόκειται ςε ειδικούσ κανόνεσ για λόγουσ ακτινοπροςταςύασ ό 
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παρεμπόδιςησ τησ εξϊπλωςησ ραδιενεργού ρύπανςησ, και ςτην οπούα η πρόςβαςη υπόκειται ςε ϋλεγχο· 

35. «ϋλεγχοσ ποιότητασ»: το ςύνολο των λειτουργιών (προγραμματιςμόσ, ςυντονιςμόσ, εφαρμογό) που 
αποςκοπούν ςτη διατόρηςη ό τη βελτύωςη τησ ποιότητασ. Περιλαμβϊνει την παρακολούθηςη, την 
αξιολόγηςη και τη διατόρηςη ςτα απαιτούμενα επύπεδα όλων των χαρακτηριςτικών απόδοςησ του 
εξοπλιςμού που εύναι δυνατόν να οριςτούν, να μετρηθούν και να ελεγχθούν· 

36. «εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ»: το ϊτομο που διαθϋτει τη γνώςη, την κατϊρτιςη και την πεύρα 
να παρϋχει ςυμβουλϋσ ςε ζητόματα ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα για την αποτελεςματικό 
προςταςύα των ατόμων·  

37. «εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ»: το ϊτομο που διαθϋτει τη γνώςη, την κατϊρτιςη και την πεύρα να 
ενεργεύ ό να παρϋχει ςυμβουλϋσ ςε ζητόματα ςχετικϊ με τη φυςικό των ακτινοβολιών που εφαρμόζεται 
κατϊ την ιατρικό ϋκθεςη· 

38. «ενεργοπούηςη»: η διαδικαςύα μϋςω τησ οπούασ ϋνασ ςταθερόσ πυρόνασ μετατρϋπεται ςε ραδιενεργό με 
την ακτινοβόληςη του υλικού, εντόσ του οπούου περιϋχεται, με ςωματύδια ό φωτόνια υψηλόσ ενϋργειασ· 

39. «ενεργόσ δόςη» (Ε): το ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων ιςοδύναμων δόςεων ςε όλουσ τουσ ιςτούσ και 
όργανα του ςώματοσ από εςωτερικό και εξωτερικό ϋκθεςη. Δύνεται από τον τύπο: 

 

όπου 

DT,R εύναι η απορροφούμενη μϋςη δόςη ςε ιςτό ό όργανο T, λόγω τησ ακτινοβολύασ R, 

wR εύναι ο ςυντελεςτόσ ςτϊθμιςησ ακτινοβολύασ και 

wT εύναι ο ςυντελεςτόσ ςτϊθμιςησ για τον ιςτό ό το όργανο T. 

Οι τιμϋσ για τα wT και wR καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ. Η μονϊδα για την ενεργό δόςη εύναι το sievert 
(Sv)· 

40. «ενεργότητα» (Α): η ενεργότητα μιασ ποςότητασ ραδιονουκλιδύου ςε ςυγκεκριμϋνη ενεργειακό 
κατϊςταςη ςε δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό. Εύναι το πηλύκο dN διϊ dt, όπου dN εύναι η αναμενόμενη τιμό 
του αριθμού των πυρηνικών μεταπτώςεων από αυτό την ενεργειακό κατϊςταςη ςτο χρονικό διϊςτημα 
dt:  

A=dN/dt 

Η μονϊδα ενεργότητασ εύναι το becquerel (Bq)· 

41. «εξωτερικόσ εργαζόμενοσ»: κϊθε εκτιθϋμενοσ εργαζόμενοσ που δεν απαςχολεύται από την επιχεύρηςη 
που εύναι υπεύθυνη για τισ επιβλεπόμενεσ και ελεγχόμενεσ περιοχϋσ, αλλϊ αςκεύ δραςτηριότητεσ ςτισ 
περιοχϋσ αυτϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μαθητευομϋνων και των ςπουδαςτών· 

42. «επαγγελματικό ϋκθεςη»: η ϋκθεςη εργαζομϋνων, μαθητευομϋνων και ςπουδαςτών κατϊ τη διϊρκεια 
τησ εργαςύασ τουσ· 

43. «επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ»: η ϋκθεςη εργαζομϋνου ϋκτακτησ ανϊγκησ που λαμβϊνει 
χώρα ςε μια κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

44. «επανορθωτικϊ μϋτρα»: η απομϊκρυνςη πηγόσ ακτινοβολύασ ό μεύωςη του μεγϋθουσ τησ (από πλευρϊσ 
ενεργότητασ ό ποςότητασ) ό διακοπό των οδών ϋκθεςησ ό μεύωςη των επιπτώςεών τουσ με ςκοπό την 
αποφυγό ό μεύωςη των δόςεων που μπορεύ ςτην αντύθετη περύπτωςη να προςλαμβϊνονταν ςε μια 
κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ· 

45. «επεμβατικό ακτινολογύα»: η χρόςη τεχνικών απεικόνιςησ με ακτύνεσ Φ προσ διευκόλυνςη τησ 
ειςαγωγόσ και τησ καθοδόγηςησ διατϊξεων ςτο ςώμα για διαγνωςτικούσ ό θεραπευτικούσ ςκοπούσ· 
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46. «επεξεργαςύα»: οι χημικϋσ ό φυςικϋσ διεργαςύεσ επύ ραδιενεργών υλικών, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ 
εξόρυξησ, τησ μετατροπόσ, του εμπλουτιςμού ςχϊςιμων ό επωϊςιμων πυρηνικών υλικών και η 
επανεπεξεργαςύα του αναλωθϋντοσ καυςύμου· 

47. «επιβλεπόμενη περιοχό»: η περιοχό που υπόκειται ςε επύβλεψη για λόγουσ ακτινοπροςταςύασ· 

48. «επιθεώρηςη»: η ϋρευνα που διενεργεύται από την ΕΕΑΕ για την εξακρύβωςη τησ ςυμμόρφωςησ με τισ 
εθνικϋσ νομικϋσ απαιτόςεισ· 

49. «επύπεδα αποδϋςμευςησ»: οι τιμϋσ που καθορύζονται από την ΕΕΑΕ ό ςτουσ Κανονιςμούσ 
Ακτινοπροςταςύασ και εκφρϊζονται ωσ ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ, ϋωσ τισ οπούεσ τιμϋσ τα υλικϊ που 
προκύπτουν από οποιαδόποτε πρακτικό που υπόκειται ςε γνωςτοπούηςη ό ϋγκριςη δύναται να 
απαλλϊςςονται από τισ απαιτόςεισ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ)· 

50. «επύπεδο αναφορϊσ»: το επύπεδο τησ ενεργού ό ιςοδύναμησ δόςησ ό τησ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ ςε 
μια κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ςε μια κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, πϊνω από το 
οπούο η εν λόγω ϋκθεςη κρύνεται ακατϊλληλη, μολονότι δεν αποτελεύ όριο που δεν μπορεύ να 
ξεπεραςτεύ· 

51. «επύπεδο εξαύρεςησ»: η τιμό που καθορύζεται από την EEAE ό ςτουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ 
(ΚΑ) και εκφρϊζεται ωσ ςυγκϋντρωςη ενεργότητασ ό ςυνολικό ενεργότητα και ςτην οπούα τιμό ό κϊτω 
από αυτόν η πηγό ακτινοβολύασ δεν υπόκειται ςε γνωςτοπούηςη ό ϋγκριςη· 

52. «επιταχυντόσ»: η διϊταξη ό η εγκατϊςταςη όπου επιταχύνονται ςωματύδια εκπϋμποντασ ιοντύζουςα 
ακτινοβολύα με ενϋργεια μεγαλύτερη από 1 μεγαηλεκτρόνιο βολτ (MeV)· 

53. «επιχεύρηςη»: κϊθε φυςικό ό νομικό πρόςωπο που ϋχει τη νομικό ευθύνη δυνϊμει τησ εθνικόσ 
νομοθεςύασ για την εκτϋλεςη πρακτικόσ ό για μια πηγό ακτινοβολύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
περιπτώςεων που ο ιδιοκτότησ ό κϊτοχοσ μιασ πηγόσ ακτινοβολύασ δεν διενεργεύ ςυναφεύσ ανθρώπινεσ 
δραςτηριότητεσ)· 

54. «επόπτησ ακτινοπροςταςύασ»: το ϊτομο που ϋχει την τεχνικό επϊρκεια ςε ζητόματα ακτινοπροςταςύασ 
ςχετικϊ με ϋναν δεδομϋνο τύπο πρακτικόσ ώςτε να εποπτεύει ό να διενεργεύ την εφαρμογό 
διευθετόςεων ακτινοπροςταςύασ· 

55. «εργαζόμενοσ ϋκτακτησ ανϊγκησ»: το ϊτομο που διαθϋτει καθοριςμϋνο ρόλο ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ 
ανϊγκησ και το οπούο δύναται να εκτεθεύ ςε ακτινοβολύα ενώ ενεργεύ κατϊ την απόκριςη ςε μια ϋκτακτη 
ανϊγκη· 

56. «εφαρμόζων την πρακτικό»: ιατρόσ, οδοντύατροσ που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να αναλαμβϊνει την 
κλινικό ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθϋςεων ςε ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ απαιτόςεισ. 
Ωσ εφαρμόζων την πρακτικό νοεύται κατϊ περύπτωςη και κτηνύατροσ· 

57. «θορόνιο»: το ραδιονουκλύδιο Rn-220 και τα θυγατρικϊ ςτοιχεύα του, κατϊ περύπτωςη· 

58. «ιατρικό ακτινολογικό διαδικαςύα»: κϊθε διαδικαςύα που προκαλεύ ιατρικό ϋκθεςη· 

59. «ιατρικό ακτινολογικό εγκατϊςταςη»: η εγκατϊςταςη όπου πραγματοποιούνται ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ 
διαδικαςύεσ· 

60. «ιατρικό ϋκθεςη»: η ϋκθεςη αςθενών ό αςυμπτωματικών ατόμων ςτο πλαύςιο τησ ιατρικόσ ό 
οδοντιατρικόσ τουσ διϊγνωςησ ό θεραπεύασ, η οπούα ϋχει ωσ ςτόχο να ωφελόςει την υγεύα τουσ, καθώσ 
και η ϋκθεςη των παρεχόντων φροντύδα και η ϋκθεςη των εθελοντών ςτην ιατρικό ό βιοώατρικό ϋρευνα· 

61. «ιατρικόσ ακτινολογικόσ»: ο αναφερόμενοσ ςτισ ακτινοδιαγνωςτικϋσ και ακτινοθεραπευτικϋσ 
διαδικαςύεσ και ςτισ διαδικαςύεσ επεμβατικόσ ακτινολογύασ, καθώσ και ςτισ ϊλλεσ ιατρικϋσ χρόςεισ 
ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ για ςκοπούσ ςχεδιαςμού, καθοδόγηςησ και επαλόθευςησ· 

62. «ιοντύζουςα ακτινοβολύα»: η ενϋργεια η μεταφερόμενη υπό μορφό ςωματιδύων ό ηλεκτρομαγνητικών 
κυμϊτων μόκουσ κύματοσ ϋωσ και 100 νανομϋτρων (ςυχνότητασ τουλϊχιςτον 3 × 1015 hertz) μϋςω των 
οπούων παρϊγονται ιόντα ϊμεςα ό ϋμμεςα· 
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63. «ιςοδύναμη δόςη» (HT): η απορροφούμενη δόςη ςτον ιςτό ό το όργανο T ςταθμιςμϋνη για το εύδοσ και 
την ποιότητα τησ ακτινοβολύασ R. Δύνεται από τον τύπο: 

HT,R = wRDT,R, 

όπου:  

DT,R εύναι η απορροφούμενη μϋςη δόςη ςε ιςτό ό όργανο T, λόγω τησ ακτινοβολύασ R και 

wR εύναι ο ςυντελεςτόσ ςτϊθμιςησ ακτινοβολύασ. 

Όταν το πεδύο ακτινοβολύασ αποτελεύται από διαφορετικϊ εύδη και ενϋργειεσ με διαφορετικϋσ τιμϋσ του 
wR, η ςυνολικό ιςοδύναμη δόςη, HT, δύνεται από τον τύπο: 

 

Οι τιμϋσ των wR καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ, τμόμα Α. Η μονϊδα μϋτρηςησ τησ ιςοδύναμησ δόςησ 
εύναι το sievert (Sv). 

64. «κανονικό ϋκθεςη»: η ϋκθεςη που αναμϋνεται υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ κατϊ τη λειτουργύα μιασ 
εγκατϊςταςησ ό μιασ δραςτηριότητασ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςυντόρηςησ, τησ επιθεώρηςησ, τησ 
αποξόλωςησ), ςυμπεριλαμβανομϋνων δευτερεύουςασ ςημαςύασ ςυμβϊντων που δύναται να 
διατηρηθούν υπό ϋλεγχο, δηλαδό κατϊ την κανονικό λειτουργύα και τα αναμενόμενα λειτουργικϊ 
ςυμβϊντα· 

65. «Κανονιςμού Ακτινοπροςταςύασ» (ΚΑ): τα εθνικϊ πρότυπα αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ 
κινδύνουσ που προκύπτουν από ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ, όπωσ αυτϊ αναθεωρούνται και εκϊςτοτε 
ιςχύουν. Ωσ ΚΑ νοεύται το ςύνολο των κανόνων δικαύου που καθορύζουν τα εθνικϊ πρότυπα αςφϊλειασ. 
Οι ΚΑ περιλαμβϊνουν το παρόν διϊταγμα, τισ κοινϋσ υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται με βϊςη την 
παρ. 3 του ϊρθρου 42 και την παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α΄258), οι οπούεσ εξειδικεύουν 
την εφαρμογό του ςυςτόματοσ ακτινοπροςταςύασ, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύουν, καθώσ και τισ ςχετικϋσ 
πρϊξεισ τησ ΕΕΑΕ· 

66. «κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ»: οποιαδόποτε μορφό ϊςκηςησ ελϋγχου ό κανονιςτικόσ ρύθμιςησ που 
εφαρμόζεται ςε πρακτικϋσ ό ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ για την επιβολό των απαιτόςεων 
ακτινοπροςταςύασ·  

67. «καταναλωτικό προώόν»: η ςυςκευό ό παραςκευαςμϋνο εύδοσ ςτο οπούο ϋχουν ςκοπύμωσ ενςωματωθεύ 
ό παραχθεύ μϋςω ενεργοπούηςησ ϋνα ό περιςςότερα ραδιονουκλύδια ό το οπούο παρϊγει ιοντύζουςα 
ακτινοβολύα και το οπούο δύναται να πωλεύται ό να διατύθεται ςτο κοινό χωρύσ ειδικό επιτόρηςη ό 
κανονιςτικό ϋλεγχο μετϊ την πώληςό του·  

68. «κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ»: η κατϊςταςη ϋκθεςησ λόγω ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

69. «κατϊςταςη ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ»: η κατϊςταςη ϋκθεςησ που ανακύπτει από τη ςχεδιαςμϋνη 
λειτουργύα μιασ πηγόσ ακτινοβολύασ ό από την ανθρώπινη δραςτηριότητα που μεταβϊλλει οδούσ 
ϋκθεςησ, κατϊ τρόπο ώςτε να προκαλεύται ϋκθεςη ό πιθανό ϋκθεςη των ανθρώπων ό του 
περιβϊλλοντοσ. τισ καταςτϊςεισ ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ δύναται να περιλαμβϊνονται κανονικϋσ 
εκθϋςεισ και δυνητικϋσ εκθϋςεισ· 

70. «κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ»: μια κατϊςταςη ϋκθεςησ που υφύςταται όδη κατϊ τον χρόνο που 
πρϋπει να ληφθεύ απόφαςη για τον ϋλεγχό τησ και που δεν απαιτεύ ό δεν απαιτεύ πλϋον επεύγουςα λόψη 
μϋτρων· 

71. «καταχώριςη»: η διαδικαςύα χορόγηςησ αποδεικτικού καταχώριςησ· 

72. «κλειςτό πηγό»: ραδιενεργόσ πηγό ςτην οπούα το ραδιενεργό υλικό εύναι κλειςμϋνο κατϊ τρόπο μόνιμο 
εντόσ κϊψουλασ ό ενςωματωμϋνο υπό ςτερεϊ μορφό με ςκοπό να αποτρϋπεται, υπό κανονικϋσ 
ςυνθόκεσ χρόςησ, οποιαδόποτε διαρροό ραδιενεργών ουςιών· 
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73. «κλειςτό πηγό υψηλόσ ενεργότητασ»: η κλειςτό πηγό για την οπούα η ενεργότητα των ραδιονουκλιδύων 
που περιϋχονται ιςούται με την αντύςτοιχη τιμό ενεργότητασ που προβλϋπεται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ  ό την 
υπερβαύνει· 

74. «κλινικό ευθύνη»: η ευθύνη εφαρμόζοντοσ την πρακτικό ςχετικϊ με την ατομικό ιατρικό ϋκθεςη και 
ιδύωσ α) αιτιολόγηςη, β) βελτιςτοπούηςη, γ) κλινικό αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ, δ) ςυνεργαςύα με 
ϊλλουσ ειδικούσ και το προςωπικό, κατϊ περύπτωςη, επύ πρακτικών πτυχών των ιατρικών 
ακτινολογικών διαδικαςιών, ε) ςυγκϋντρωςη πληροφοριών, εφόςον χρειϊζεται, από προηγούμενεσ 
εξετϊςεισ, ςτ) παροχό υφιςτϊμενων ιατρικών ακτινολογικών πληροφοριών ό/και ιατρικών φακϋλων ςε 
ϊλλουσ εφαρμόζοντεσ την πρακτικό ό/και τον παραπϋμποντα, εφόςον απαιτεύται και ζ) παροχό 
πληροφοριών ςχετικϊ με τον κύνδυνο που ςυνεπϊγονται οι ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ ςτουσ αςθενεύσ και 
τα ϊλλα ςυμμετϋχοντα ϊτομα, εφόςον χρειϊζεται· 

75. «μαθητευόμενοσ»: το ϊτομο που καταρτύζεται ό διδϊςκεται, μϋςα ςε μια επιχεύρηςη, με ςκοπό να 
αςκόςει μια καθοριςμϋνη δεξιότητα· 

76. «μϋλη του κοινού»: τα ϊτομα που ενδϋχεται να υποβληθούν ςε ϋκθεςη του κοινού· 

77. «μϋτρα προςταςύασ»: τα μϋτρα, διαφορετικϊ από τα επανορθωτικϊ, με ςκοπό την αποφυγό ό τη μεύωςη 
των δόςεων που δύναται να ληφθούν ςε μια κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ςε μια κατϊςταςη 
υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ· 

78. «οικοδομικό υλικό»: κϊθε καταςκευαςτικό προώόν προσ μόνιμη ενςωμϊτωςη ςε κτύριο ό τμόματϊ του 
και η απόδοςη του οπούου επηρεϊζει την απόδοςη του κτιρύου όςον αφορϊ ςτην ϋκθεςη των ενούκων 
του ςε ιοντύζουςα ακτινοβολύα· 

79. «οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ»: κϊθε φορϋασ, δημόςιοσ ό ιδιωτικόσ που εμπλϋκεται ςτο ςύςτημα 
διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, όπωσ για παρϊδειγμα η αςτυνομύα, η πυροςβεςτικό· 

80. «όριο δόςησ»: η τιμό τησ ενεργού δόςησ (κατϊ περύπτωςη, δεςμευθεύςασ ενεργού δόςησ) ό τησ 
ιςοδύναμησ δόςησ ςε μια καθοριςμϋνη περύοδο, η οπούα δεν πρϋπει να υπερβαύνεται για ϋνα ϊτομο· 

81. «παραπϋμπων»: ιατρόσ, οδοντύατροσ που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να παραπϋμπει ϊτομα ςε ιατρικό 
ϋκθεςη ςε ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ απαιτόςεισ. Ωσ παραπϋμπων νοεύται κατϊ περύπτωςη 
και κτηνύατροσ· 

82. «παρϋχοντεσ φροντύδα»: τα ϊτομα που εν γνώςει τουσ και ηθελημϋνα εκτύθενται ςε ιοντύζουςα 
ακτινοβολύα βοηθώντασ, εκτόσ του πλαιςύου τησ εργαςύασ τουσ, ςτην υποςτόριξη, την ανακούφιςη και 
τη φροντύδα ατόμων που υποβϊλλονται ό ϋχουν υποβληθεύ ςε ιατρικό ϋκθεςη· 

83. «περιβαλλοντικό παρακολούθηςη»: η μϋτρηςη των ρυθμών δόςησ από εξωτερικό ακτινοβόληςη λόγω 
ραδιενεργών ουςιών ςτο περιβϊλλον ό ςυγκεντρώςεων ραδιονουκλιδύων ςτα ςτοιχεύα του 
περιβϊλλοντοσ· 

84. «περιϋκτησ πηγόσ»: το ςύνολο εξαρτημϊτων που ϋχει ςκοπό να εξαςφαλύζει το περύβλημα μιασ κλειςτόσ 
πηγόσ που δεν αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ, αλλϊ προορύζεται για τη θωρϊκιςη τησ πηγόσ κατϊ τη 
μεταφορϊ και τον χειριςμό τησ· 

85. «περιοριςτικό επύπεδο δόςησ»: το πιθανό ανώτατο επύπεδο των μεμονωμϋνων δόςεων που 
χρηςιμοποιεύται για να καθοριςτεύ το εύροσ επιλογών που εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα 
βελτιςτοπούηςησ για μια δεδομϋνη πηγό ακτινοβολύασ ςε μια κατϊςταςη ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ· 

86. «πηγό ακτινοβολύασ»: οντότητα που δύναται να προκαλεύ ϋκθεςη, όπωσ μϋςω τησ εκπομπόσ ιοντύζουςασ 
ακτινοβολύασ ό μϋςω τησ ϋκλυςησ ραδιενεργού υλικού· 

87. «πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών»: η υποβολό ςε ιατρικό ϋκθεςη και κϊθε 
ςυναφόσ πτυχό, ςυμπεριλαμβανομϋνων του χειριςμού και τησ χρόςησ ιατρικού ακτινολογικού 
εξοπλιςμού, καθώσ και η εκτύμηςη τεχνικών και φυςικών παραμϋτρων (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
δόςεων ακτινοβολύασ), η βαθμονόμηςη και η ςυντόρηςη εξοπλιςμού, η παραςκευό και η χορόγηςη 
ραδιοφαρμακευτικών προώόντων και η επεξεργαςύα εικόνασ, όπωσ πραγματοποιούνται, μεταξύ ϊλλων, 
από τουσ τεχνολόγουσ και χειριςτϋσ που ςυμμετϋχουν ςε ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ διαδικαςύεσ· 
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88. «πρακτικό»: η ανθρώπινη δραςτηριότητα που μπορεύ να αυξόςει την ϋκθεςη ατόμων ςτην ακτινοβολύα 
μιασ πηγόσ ακτινοβολύασ και η οπούα αντιμετωπύζεται ωσ κατϊςταςη ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ· 

89. «προληπτικό εξϋταςη πληθυςμιακών ομϊδων»: η διαδικαςύα ςτην οπούα χρηςιμοποιούνται 
ακτινολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ για την ϋγκαιρη διϊγνωςη αςθενειών ςε πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ ςε 
κύνδυνο· 

90. «πρόςληψη ραδιενϋργειασ» ό «πρόςληψη ραδιονουκλιδύου»: η ςυνολικό ενεργότητα ενόσ 
ραδιονουκλιδύου που ειςϋρχεται ςτο ςώμα από το εξωτερικό περιβϊλλον· 

91. «πρότυπεσ τιμϋσ και ςχϋςεισ»: οι τιμϋσ και ςχϋςεισ που ςυςτόνει η ICRP ςτα κεφϊλαια 4 και 5 τησ 
δημοςύευςησ αριθ. 116 για την εκτύμηςη δόςεων από εξωτερικό ϋκθεςη και ςτο κεφϊλαιο 1 τησ  
δημοςύευςησ αριθ. 119 για την εκτύμηςη δόςεων από εςωτερικό ϋκθεςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
επικαιροποιόςεων που κϊνει αποδεκτϋσ η ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ μπορεύ να κϊνει αποδεκτό τη χρόςη ειδικών 
μεθόδων ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ που αφορούν τισ φυςικοχημικϋσ ιδιότητεσ ραδιονουκλιδύων ό ϊλλα 
χαρακτηριςτικϊ τησ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ό του εκτιθϋμενου ατόμου· 

92. «ραδιενεργϊ απόβλητα»: ραδιενεργϊ υλικϊ ςε αϋρια, υγρό ό ςτερεϊ μορφό, των οπούων η περαιτϋρω 
χρόςη δεν προβλϋπεται ό δεν εξετϊζεται από το Ελληνικό Κρϊτοσ ό από νομικό ό φυςικό πρόςωπο, του 
οπούου την απόφαςη αποδϋχεται το Ελληνικό Κρϊτοσ, και τα οπούα ελϋγχονται ωσ ραδιενεργϊ 
απόβλητα από την ΕΕΑΕ, βϊςει του νομοθετικού και ρυθμιςτικού πλαιςύου του Ελληνικού Κρϊτουσ· 

93. «ραδιενεργό υλικό»: το υλικό που περιϋχει ραδιενεργϋσ ουςύεσ· 

94. «ραδιενεργόσ ουςύα»: κϊθε ουςύα που περιϋχει ϋνα ό περιςςότερα ραδιονουκλύδια, η ενεργότητα ό η 
ςυγκϋντρωςη ενεργότητασ των οπούων δεν μπορεύ να παραβλεφθεύ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ· 

95. «ραδιενεργόσ πηγό»: πηγό ακτινοβολύασ που περιλαμβϊνει ραδιενεργό υλικό με ςκοπό τη χρόςη τησ 
ραδιενϋργειϊσ του· 

96. «ραδόνιο»: το ραδιονουκλύδιο Rn-222 και τα θυγατρικϊ ςτοιχεύα του, κατϊ περύπτωςη· 

97. «ρύπανςη»: η ακούςια ό ανεπιθύμητη παρουςύα ραδιενεργών ουςιών ςε επιφϊνειεσ ό εντόσ ςτερεών, 
υγρών ό αερύων ό ςτο ανθρώπινο ςώμα· 

98. «ςύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ»: το νομικό ό διοικητικό πλαύςιο που θεςπύζει ευθύνεσ για την 
ετοιμότητα και απόκριςη ςε καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ, καθώσ και μηχανιςμού για τη λόψη 
αποφϊςεων ςτην περύπτωςη κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

99.  «ςχϋδιο απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη»: τα μϋτρα για τον ςχεδιαςμό επαρκούσ απόκριςησ ςτην 
περύπτωςη μιασ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ βϊςει υποθετικών περιςτατικών και ςυναφών 
ςεναρύων· 

100. «υπηρεςύα δοςιμετρύασ»: ο φορϋασ αρμόδιοσ για τη βαθμονόμηςη, ανϊγνωςη ό ερμηνεύα των ενδεύξεων 
ςυςκευών ατομικόσ παρακολούθηςησ, ό για τη μϋτρηςη τησ ενεργότητασ ςτο ανθρώπινο ςώμα ό ςε 
βιολογικϊ δεύγματα, ό για τον υπολογιςμό των δόςεων. Οι ωσ ϊνω διαδικαςύεσ πραγματοποιούνται από 
την ΕΕΑΕ ό από κατϊλληλα εργαςτόρια ϊλλων φορϋων, εξουςιοδοτημϋνων από την ΕΕΑΕ· 

101. «υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ»: ο επαγγελματύασ του τομϋα τησ υγεύασ ό φορϋασ αρμόδιοσ για την 
ιατρικό παρακολούθηςη εκτιθϋμενων εργαζομϋνων· 

102. «φυςικό πηγό ακτινοβολύασ»: η πηγό ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ με φυςικό, γόινη ό κοςμικό προϋλευςη· 

103. «becquerel» (Bq): η ειδικό ονομαςύα τησ μονϊδασ ενεργότητασ. Ένα becquerel εύναι ιςοδύναμο με μύα 
πυρηνικό μετϊπτωςη ανϊ δευτερόλεπτο: 

1 Bq = 1 s-1· 

104. «sievert» (Sv): εύναι η ειδικό ονομαςύα τησ μονϊδασ ιςοδύναμησ ό ενεργού δόςησ. Ένα sievert ιςούται με 
ϋνα joule ανϊ χιλιόγραμμο: 
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1 Sv = 1 J kg-1. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

(Κεφϊλαιο III τησ Οδηγύασ) 

ΤΣΗΜΑ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Ωρθρο 5 

(Ωρθρο 5 τησ Οδηγύασ) 

Γενικϋσ αρχϋσ ακτινοπροςταςύασ 

1. τουσ ΚΑ θεςπύζονται οι νομικϋσ απαιτόςεισ και το κατϊλληλο καθεςτώσ κανονιςτικού ελϋγχου, τα οπούα 
για όλεσ τισ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ αντικατοπτρύζουν ϋνα ςύςτημα ακτινοπροςταςύασ βϊςει των αρχών τησ 
αιτιολόγηςησ, τησ βελτιςτοπούηςησ και των ορύων δόςησ: 

α) Αιτιολόγηςη: Οι αποφϊςεισ για την ειςαγωγό μιασ πρακτικόσ εύναι αιτιολογημϋνεσ υπό την ϋννοια ότι 
λαμβϊνονται με πρόθεςη να εξαςφαλιςτεύ ότι το ατομικό ό κοινωνικό όφελοσ που προκύπτει από την 
πρακτικό υπερτερεύ τησ βλϊβησ τησ υγεύασ που ενδϋχεται να προκαλϋςει. Οι αποφϊςεισ για την ειςαγωγό ό 
μεταβολό μιασ οδού ϋκθεςησ για υφιςτϊμενεσ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ και καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ εύναι αιτιολογημϋνεσ υπό την ϋννοια ότι θα πρϋπει να ϋχουν περιςςότερο ευεργετικό παρϊ δυςμενϋσ 
αποτϋλεςμα. 

β) Βελτιςτοπούηςη: Η ακτινοπροςταςύα των ατόμων που υποβϊλλονται ςε ϋκθεςη του κοινού ό ςε 
επαγγελματικό ϋκθεςη βελτιςτοποιεύται με ςκοπό τη διατόρηςη του μεγϋθουσ των ατομικών δόςεων, τησ 
πιθανότητασ ϋκθεςησ και του αριθμού των εκτιθϋμενων ατόμων ςτα κατώτερα λογικώσ εφικτϊ επύπεδα 
λαμβανομϋνων υπόψη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ των τεχνικών γνώςεων καθώσ και των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων. Η βελτιςτοπούηςη τησ προςταςύασ των ατόμων που υποβϊλλονται ςε ιατρικό 
ϋκθεςη εφαρμόζεται ςτο μϋγεθοσ των ατομικών δόςεων και εύναι ςύμφωνη με τον ιατρικό ςκοπό τησ 
ϋκθεςησ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 56. Η αρχό αυτό εφαρμόζεται όχι μόνον ωσ προσ την ενεργό δόςη, 
αλλϊ επύςησ, κατϊ περύπτωςη, και ωσ προσ τισ ιςοδύναμεσ δόςεισ, ωσ μϋτρο προφύλαξησ που διατηρεύ τισ 
αβεβαιότητεσ ςχετικϊ με τη βλϊβη τησ υγεύασ κϊτω από το κατώφλι δόςησ των αντιδρϊςεων των ιςτών. 

γ) Όρια δόςησ: ε καταςτϊςεισ ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ, το ςύνολο των δόςεων ςε ϋνα ϊτομο δεν υπερβαύνει 
τα προβλεπόμενα όρια δόςησ για επαγγελματικό ϋκθεςη ό ϋκθεςη του κοινού. Σα όρια δόςησ δεν ιςχύουν 
ςτην περύπτωςη ιατρικών εκθϋςεων.  

2. Η επιχεύρηςη ϋχει την πλόρη και αποκλειςτικό ευθύνη για θϋματα αςφϊλειασ και ακτινοπροςταςύασ. 
Ειδικότερα: 

α) ϋχει την ευθύνη για τον ϋλεγχο των ανοιχτών και κλειςτών πηγών που κατϋχει όςον αφορϊ τη θϋςη, 
χρόςη, φύλαξη, ακτινοπροςταςύα, αςφϊλεια ϋναντι ϋκνομων ενεργειών και φυςικών καταςτροφών, και, 
όταν δεν εύναι πλϋον απαραύτητεσ, την ανακύκλωςη, την απόρριψη ό, ανϊλογα με την περύπτωςη, την τελικό 
διαχεύριςό τουσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του π.δ. 122/2013 (Α'177), όπωσ ιςχύει, και των κανονιςτικών 
πρϊξεων που εκδύδονται κατ’ εξουςιοδότηςη αυτού·  

β) διαθϋτει και εφαρμόζει διαφορετικϊ, αξιόπιςτα και ανεξϊρτητα μεταξύ τουσ επύπεδα προςταςύασ και 
αςφϊλειασ των πηγών ακτινοβολύασ ώςτε εϊν ϋνα επύπεδο αποτύχει, το επόμενο τύθεται ϊμεςα ςε εφαρμογό 
(defence in depth)·  

γ) καθορύζει και εφαρμόζει διαδικαςύεσ και μϋτρα για την πρόληψη, διερεύνηςη και ανϊλυςη ατυχημϊτων και 
ςυμβϊντων καθώσ και κατϊλληλεσ διορθωτικϋσ ενϋργειεσ·  

δ) διαςφαλύζει τουσ απαιτούμενουσ ανθρώπινουσ και οικονομικούσ πόρουσ και τεχνικϊ μϋςα και καθορύζει 
ςχϋδιο δρϊςησ για τον αςφαλό τερματιςμό πρακτικών. 
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ΣΜΗΜΑ 1 

(ΣΜΗΜΑ 1 τησ Οδηγύασ) 

Εργαλεύα βελτιςτοπούηςησ 

Ωρθρο 6 

(Ωρθρο 6 τησ Οδηγύασ) 

Περιοριςτικϊ επύπεδα δόςεων ςτην επαγγελματικό ϋκθεςη, την ϋκθεςη του κοινού και την ιατρικό 
ϋκθεςη 

1. Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ τα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ (ωσ η ενεργόσ ό ιςοδύναμη δόςη για καθοριςμϋνη 
χρονικό περύοδο) για ςκοπούσ βελτιςτοπούηςησ τησ ακτινοπροςταςύασ, όπωσ αυτϊ αρμοδύωσ καθορύζονται. 

α) Για την επαγγελματικό ϋκθεςη, η επιχεύρηςη, υπό τη γενικό εποπτεύα τησ ΕΕΑΕ, ςτο πλαύςιο τησ 
βελτιςτοπούηςησ, καθορύζει τα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ, τα οπούα γνωςτοποιεύ ςτην ΕΕΑΕ. την 
περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, οι τιμϋσ των περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ καθορύζονται με τη 
ςυνεργαςύα εργοδότη και επιχεύρηςησ και κοινοποιούνται από τον εργοδότη ςτην ΕΕΑΕ. Σο περιοριςτικό 
επύπεδο δόςησ για εκθϋςεισ κατόπιν ειδικόσ ϊδειασ καθορύζονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 52. 

β) Για την ϋκθεςη του κοινού, η ΕΕΑΕ, με απόφαςό τησ, καθορύζει τα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ μελών του 
κοινού από τη ςχεδιαςμϋνη λειτουργύα ςυγκεκριμϋνησ πηγόσ ακτινοβολύασ. Η ΕΕΑΕ εξαςφαλύζει ότι οι τιμϋσ 
των περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ εύναι ςυμβατϋσ με το όριο δόςησ για το ςύνολο των δόςεων που 
λαμβϊνει το ύδιο ϊτομο από όλεσ τισ εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ.  

γ) Για την ιατρικό ϋκθεςη, τα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ εφαρμόζονται μόνο: αα) ςε ςχϋςη με την 
προςταςύα όςων παρϋχουν φροντύδα και καθορύζονται ςτο ϊρθρο 56 του παρόντοσ. Σα ϊτομα που παρϋχουν 
φροντύδα δεν θεωρούνται πλϋον μϋλη του κοινού αναφορικϊ με τα όρια δόςησ, ββ) ςε ςχϋςη με την 
προςταςύα των εθελοντών που ςυμμετϋχουν ςτη βιοώατρικό ό ιατρικό ϋρευνα και κλινικϋσ δοκιμϋσ με 
ραδιοφϊρμακα και καθορύζονται ςτο ϊρθρο 56 του παρόντοσ. 

2. Κατϊ τη διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων τα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ 
καθορύζονται ςτο π.δ. 122/2013 (Α'177) περύ θϋςπιςησ εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και οργανωτικού 
πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων , 
όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει.  

Ωρθρο 7 

(Ωρθρο 7 τησ Οδηγύασ) 

Επύπεδα αναφορϊσ 

1. Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ επύπεδα αναφορϊσ για καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και για 
καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ. Η βελτιςτοπούηςη τησ ακτινοπροςταςύασ δύνει προτεραιότητα ςε 
εκθϋςεισ πϊνω από το επύπεδο αναφορϊσ, ενώ ςυνεχύζει να εφαρμόζεται ςε εκθϋςεισ κϊτω από το επύπεδο 
αναφορϊσ. 

2. Οι τιμϋσ που επιλϋγονται για τα επύπεδα αναφορϊσ εξαρτώνται από το εύδοσ τησ κατϊςταςησ ϋκθεςησ. Για 
την επιλογό των τιμών των επιπϋδων αναφορϊσ λαμβϊνονται υπόψη τόςο οι απαιτόςεισ ακτινοπροςταςύασ 
όςο και κοινωνικϊ κριτόρια. Για την ϋκθεςη του κοινού, ο καθοριςμόσ των επιπϋδων αναφορϊσ λαμβϊνει 
υπόψη το εύροσ των επιπϋδων αναφορϊσ που καθορύζεται ςτο Παρϊρτημα Ι.  

3. α) Για καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ τα επύπεδα αναφορϊσ καθορύζονται ςύμφωνα με τη διαδικαςύα 
των διατϊξεων των ϊρθρων 73 και 101 του παρόντοσ. 

β) Για τισ καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ που αφορούν ϋκθεςη ςε ραδόνιο, τα επύπεδα αναφορϊσ 
εκφρϊζονται ςε ςυγκϋντρωςη ενεργότητασ ραδονύου ςτην ατμόςφαιρα για τουσ εργαζομϋνουσ και τα μϋλη 
του κοινού, όπωσ αντιςτούχωσ καθορύζονται ςτο ϊρθρο 54 και ςτο ϊρθρο 74 του παρόντοσ. 

γ) Σα επύπεδα αναφορϊσ ενεργού δόςησ για την επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ καθορύζονται ςτο 
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ϊρθρο 53 του παρόντοσ. 

ΣΜΗΜΑ 2 

(Σμόμα 2 τησ Οδηγύασ) 

Όρια δόςησ 

Ωρθρο 8 

(Ωρθρο 8 τησ Οδηγύασ) 

Όριο ηλικύασ για την ϋκθεςη κατϊ την εργαςύα 

Με την επιφύλαξη τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11, απαγορεύεται η ανϊθεςη οποιαςδόποτε εργαςύασ ςε ϊτομα 
ηλικύασ κϊτω των 18 ετών, η οπούα θα μπορούςε να τουσ καταςτόςει εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ. 

Ωρθρο 9 

(Ωρθρο 9 τησ Οδηγύασ) 

Όρια δόςεων για την επαγγελματικό ϋκθεςη 

1. Σα όρια δόςεων για την επαγγελματικό ϋκθεςη εφαρμόζονται ςτο ϊθροιςμα α) των ετόςιων 
επαγγελματικών εκθϋςεων ενόσ εργαζομϋνου από όλεσ τισ εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ, β) τησ επαγγελματικόσ 
ϋκθεςησ ςε ραδόνιο ςτουσ χώρουσ εργαςύασ για την οπούα απαιτεύται γνωςτοπούηςη ςύμφωνα με την παρ. 3 
του ϊρθρου 54 και γ) ϊλλων επαγγελματικών εκθϋςεων από καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ ςύμφωνα με 
την παρ. 3 του ϊρθρου 100. την περύπτωςη εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ εφαρμόζεται το ϊρθρο 53. 

2. Σο όριο τησ ενεργού δόςησ για επαγγελματικό ϋκθεςη εύναι 20 mSv ανϊ ϋτοσ. Ωςτόςο, ςε ειδικϋσ 
περιπτώςεισ, ό ςε ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ οι οπούεσ ϋχουν γύνει προηγουμϋνωσ αποδεκτϋσ από 
την ΕΕΑΕ, εύναι δυνατό να επιτραπεύ ενεργόσ δόςη υψηλότερη, ϋωσ 50 mSv, για ϋνα μεμονωμϋνο ϋτοσ, με την 
προώπόθεςη ότι η μϋςη ετόςια δόςη κατϊ τη διϊρκεια πϋντε ςυνεχόμενων ετών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
ετών για τα οπούα το όριο ϋχει ξεπεραςτεύ, δεν υπερβαύνει τα 20 mSv. 

3. Πϋραν των ορύων τησ ενεργού δόςησ τησ παρ. 2, ιςχύουν τα ακόλουθα όρια ιςοδύναμησ δόςησ: 

α) το όριο τησ ιςοδύναμησ δόςησ για τον φακό του οφθαλμού εύναι 20 mSv ανϊ ϋτοσ ό 100 mSv κατϊ τη 
διϊρκεια πϋντε ςυνεχόμενων ετών, με την επιφύλαξη τησ μϋγιςτησ δόςησ των 50 mSv ςε ϋνα μεμονωμϋνο 
ϋτοσ· 

β) το όριο τησ ιςοδύναμησ δόςησ για το δϋρμα εύναι 500 mSv ανϊ ϋτοσ· το όριο αυτό ιςχύει για τη μϋςη δόςη 
ςε οποιαδόποτε επιφϊνεια 1 cm2 δϋρματοσ, ανεξϊρτητα από την εκτιθϋμενη περιοχό· 

γ) το όριο ιςοδύναμησ δόςησ για τα ϊκρα εύναι 500 mSv ανϊ ϋτοσ. 

Ωρθρο 10 

(Ωρθρο 10 τησ Οδηγύασ) 

Προςταςύα εγκύων και γαλουχουςών εργαζομϋνων 

1. Σο κυοφορούμενο παιδύ απολαύει προςταςύασ ανϊλογησ με αυτόν που παρϋχεται ςε μϋλη του κοινού. 
Μόλισ η ϋγκυοσ εργαζομϋνη ενημερώςει την επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικόσ εργαζομϋνησ, τον 
εργοδότη ςχετικϊ με την εγκυμοςύνη, η επιχεύρηςη και ο εργοδότησ εξαςφαλύζουν ότι οι ςυνθόκεσ 
απαςχόληςησ για την ϋγκυο εργαζομϋνη εύναι τϋτοιεσ ώςτε η ιςοδύναμη δόςη ςτο κυοφορούμενο παιδύ να 
εύναι ςτα κατώτερα λογικώσ εφικτϊ επύπεδα και να μην μπορεύ να υπερβαύνει το 1 mSv κατϊ τη διϊρκεια 
τουλϊχιςτον τησ υπόλοιπησ εγκυμοςύνησ. 

2. Μόλισ οι εργαζόμενεσ ενημερώςουν την επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, τον 
εργοδότη, ότι γαλουχούν βρϋφοσ, δεν απαςχολούνται πλϋον ςε εργαςύα, η οπούα ςυνεπϊγεται ςημαντικό 
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κύνδυνο πρόςληψησ ραδιονουκλιδύων ό ρύπανςησ του ςώματοσ. 

Ωρθρο 11 

(Ωρθρο 11 τησ Οδηγύασ) 

Όρια δόςησ για τουσ μαθητευόμενουσ και τουσ ςπουδαςτϋσ 

1. Για τουσ μαθητευομϋνουσ ηλικύασ 18 ετών και ϊνω και για τουσ ςπουδαςτϋσ ηλικύασ 18 ετών και ϊνω, οι 
οπούοι, κατϊ τισ ςπουδϋσ τουσ, εύναι υποχρεωμϋνοι να χρηςιμοποιούν πηγϋσ ακτινοβολύασ, τα όρια δόςησ 
ςυμπύπτουν με εκεύνα του ϊρθρου 9 για τουσ εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ. 

2. Για τουσ μαθητευομϋνουσ ηλικύασ 16 ϋωσ 18 ετών και για τουσ ςπουδαςτϋσ ηλικύασ 16 ϋωσ 18 ετών, οι 
οπούοι, κατϊ τισ ςπουδϋσ τουσ, εύναι υποχρεωμϋνοι να χρηςιμοποιούν πηγϋσ ακτινοβολύασ, το ετόςιο όριο για 
την ενεργό δόςη εύναι ύςο με 6 mSv. 

3. Πϋραν των ορύων τησ ενεργού δόςησ τησ παρ. 2, ιςχύουν τα ακόλουθα όρια ιςοδύναμησ δόςησ: 

α) το όριο τησ ιςοδύναμησ δόςησ για τον φακό του οφθαλμού εύναι 15 mSv ανϊ ϋτοσ· 

β) το όριο τησ ιςοδύναμησ δόςησ για το δϋρμα εύναι 150 mSv ανϊ ϋτοσ κατϊ μϋςο όρο για οποιαδόποτε 
επιφϊνεια 1 cm2 δϋρματοσ, ανεξϊρτητα από την εκτιθϋμενη περιοχό· 

γ) το όριο τησ ιςοδύναμησ δόςησ για τα ϊκρα εύναι 150 mSv ανϊ ϋτοσ. 

4. Για τουσ μαθητευομϋνουσ και τουσ ςπουδαςτϋσ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ των παρ. 1, 2 και 3, τα 
όρια δόςησ εύναι ύςα με τα όρια δόςησ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 12 για τα μϋλη του κοινού. 

Ωρθρο 12 

(Ωρθρο 12 τησ Οδηγύασ) 

Όρια δόςησ για την ϋκθεςη του κοινού 

1. Σα όρια δόςησ για την ϋκθεςη του κοινού ιςχύουν για το ϊθροιςμα των ετηςύων εκθϋςεων ενόσ μϋλουσ του 
κοινού που προκύπτουν από όλεσ τισ εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ. 

2. Σο όριο τησ ενεργού δόςησ για την ϋκθεςη του κοινού εύναι 1 mSv ανϊ ϋτοσ. 

3. Πϋραν του ορύου δόςησ τησ παρ. 2, ιςχύουν τα ακόλουθα όρια ιςοδύναμησ δόςησ: 

α) το όριο ιςοδύναμησ δόςησ για τον φακό του οφθαλμού εύναι 15 mSv ανϊ ϋτοσ· 

β) το όριο ιςοδύναμησ δόςησ για το δϋρμα εύναι 50 mSv ανϊ ϋτοσ κατϊ μϋςο όρο για οποιαδόποτε επιφϊνεια 
1 cm2 δϋρματοσ, ανεξϊρτητα από την εκτιθϋμενη περιοχό. 

Ωρθρο 13 

(Ωρθρο 13 τησ Οδηγύασ) 

Εκτύμηςη τησ ενεργού και τησ ιςοδύναμησ δόςησ 

1. Για την εκτύμηςη τησ ενεργού και τησ ιςοδύναμησ δόςησ χρηςιμοποιούνται κατϊλληλεσ πρότυπεσ τιμϋσ και 
ςχϋςεισ. Για την εξωτερικό ακτινοβολύα, χρηςιμοποιούνται τα λειτουργικϊ μεγϋθη που καθορύζονται ςτο 
τμόμα 2.3 τησ δημοςύευςησ αριθ. 116 τησ ICRP και των επικαιροποιόςεων που κϊνει αποδεκτϋσ η ΕΕΑΕ. 

2. α) Για την επαγγελματικό ϋκθεςη από εξωτερικό ακτινοβόληςη το μϋγεθοσ ατομικό ιςοδύναμο δόςησ 
βϊθουσ 10 mm, Ηp(10), χρηςιμοποιεύται ωσ ςυντηρητικό προςϋγγιςη τησ ενεργού δόςησ ςε περύπτωςη που 
δεν γύνεται χρόςη ατομικών προςτατευτικών μϋςων. την περύπτωςη χρόςησ προςτατευτικών μϋςων 
χρηςιμοποιούνται κατϊλληλοι αλγόριθμοι μετατροπόσ, όπωσ ενδεύκνυται. 

β) Για την εκτύμηςη τησ ιςοδύναμησ δόςησ για τον φακό του οφθαλμού από εξωτερικό ακτινοβόληςη 
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χρηςιμοποιεύται το ατομικό ιςοδύναμο δόςησ βϊθουσ 3 mm, Hp(3).  

γ) Για την εκτύμηςη τησ ιςοδύναμησ δόςησ για το δϋρμα και τα ϊκρα από ολόςωμη ομοιόμορφη εξωτερικό 
ακτινοβόληςη χρηςιμοποιεύται το ατομικό ιςοδύναμο δόςησ βϊθουσ 0,07 mm, Hp(0,07). την περύπτωςη 
ακτινοβόληςησ μϋρουσ του δϋρματοσ ό των ϊκρων, χρηςιμοποιούνται κατϊλληλοι αλγόριθμοι μετατροπόσ, 
όπωσ ενδεύκνυται.  

δ) Για την επαγγελματικό ϋκθεςη από εςωτερικό ακτινοβόληςη οφειλόμενη ςε ραδιονουκλύδιο ό μεύγμα 
ραδιονουκλιδύων για την εκτύμηςη τησ ενεργού δόςησ χρηςιμοποιούνται κατϊλληλοι αλγόριθμοι που 
λαμβϊνουν υπόψη τισ ποςότητεσ και τα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ραδιονουκλιδύων, τον τρόπο 
πρόςληψησ ραδιενϋργειασ και τον βιοκινητικό τρόπο, καθώσ και κατϊλληλοι παρϊγοντεσ μετατροπόσ ςε 
ενεργό δόςη ό ό,τι ϊλλο κρύνεται απαραύτητο.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

(Κεφϊλαιο IV τησ Οδηγύασ) 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΣΗΝ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Ωρθρο 14 

(Ωρθρο 14 τησ Οδηγύασ) 

Γενικϋσ υποχρεώςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και παροχόσ πληροφοριών 

1. την αρμοδιότητα του Τπουργού Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων ανόκει, ςύμφωνα με την παρ. 1 
του ϊρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α΄258), η θϋςπιςη ρυθμύςεων προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται α) η παροχό 
κατϊλληλησ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και πληροφοριών ςτην ακτινοπροςταςύα ςε όλα τα ϊτομα, τα 
καθόκοντα των οπούων απαιτούν ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα, β) ότι η 
παροχό κατϊρτιςησ και πληροφοριών επαναλαμβϊνεται ανϊ τακτϊ διαςτόματα και τεκμηριώνεται. 

2. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ καθορύζονται οι προώποθϋςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και επαναλαμβανόμενησ 
κατϊρτιςησ που επιτρϋπουν την κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 79 αναγνώριςη εμπειρογνωμόνων 
ακτινοπροςταςύασ, εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ, υπηρεςιών επαγγελματικόσ υγεύασ και 
εξουςιοδότηςη παροχόσ υπηρεςιών δοςιμετρύασ. 

3. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ καθορύζονται οι προώποθϋςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και επαναλαμβανόμενησ 
κατϊρτιςησ που επιτρϋπουν την αποδοχό του κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 84 οριςμού των εποπτών 
ακτινοπροςταςύασ, λαμβανομϋνων υπόψη του εύδουσ τησ πρακτικόσ και τησ αρχόσ τησ κλιμακούμενησ 
προςϋγγιςησ. 

Ωρθρο 15 

(Ωρθρο 15 τησ Οδηγύασ) 

Κατϊρτιςη εκτιθϋμενων εργαζομϋνων και παρεχόμενεσ ςε αυτούσ πληροφορύεσ 

1. Η επιχεύρηςη παρϋχει πληροφορύεσ ςτουσ εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ τησ ςχετικϊ με: 

α) τουσ κινδύνουσ για την υγεύα από την ακτινοβολύα, τουσ οπούουσ ενϋχει η εργαςύα τουσ, 

β) τισ γενικϋσ διαδικαςύεσ ακτινοπροςταςύασ και τισ προφυλϊξεισ που πρϋπει να λαμβϊνονται, 

γ) τισ διαδικαςύεσ ακτινοπροςταςύασ και τισ προφυλϊξεισ που ςχετύζονται με τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ και 
εργαςύασ, τόςο για την πρακτικό εν γϋνει, όςο και για κϊθε εύδοσ εργαςιακού χώρου ό εργαςύασ, όπου οι 
εργαζόμενοι αυτού μπορεύ να τοποθετηθούν, 

δ) τα ςχετικϊ μϋρη των ςχεδύων και διαδικαςιών απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη, 

ε) τη ςημαςύα τησ τόρηςησ των τεχνικών, ιατρικών και διοικητικών απαιτόςεων. 

την περύπτωςη των εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ εξαςφαλύζει ότι παρϋχονται οι πληροφορύεσ 
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ςχετικϊ με τισ παραπϊνω περιπτώςεισ α, β και ε.  

2. Η επιχεύρηςη ό, ςε περύπτωςη εξωτερικού εργαζομϋνου, ο εργοδότησ πληροφορεύ τισ εκτιθϋμενεσ 
εργαζόμενεσ για τη ςημαςύα που ϋχει να δηλώνουν εγκαύρωσ τυχόν εγκυμοςύνη, δεδομϋνων των κινδύνων 
ϋκθεςησ για το κυοφορούμενο παιδύ. 

3. Η επιχεύρηςη ό, ςε περύπτωςη εξωτερικού εργαζομϋνου, ο εργοδότησ πληροφορεύ τισ εκτιθϋμενεσ 
εργαζόμενεσ για τη ςημαςύα που ϋχει να ανακοινώνουν ϋγκαιρα την πρόθεςη να γαλουχόςουν βρϋφοσ, 
δεδομϋνων των κινδύνων ϋκθεςησ για το γαλουχούμενο βρϋφοσ μετϊ από πρόςληψη ραδιονουκλιδύων ό 
ρύπανςη του ςώματοσ. 

4. Η επιχεύρηςη ό, ςε περύπτωςη εξωτερικού εργαζομϋνου, ο εργοδότησ, παρϋχει κατϊλληλα προγρϊμματα 
κατϊρτιςησ και ενημϋρωςησ ςτην ακτινοπροςταςύα για εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ. 

5. Πϋραν τησ πληροφόρηςησ και τησ κατϊρτιςησ ςτο πεδύο τησ ακτινοπροςταςύασ, όπωσ προςδιορύζεται ςτισ 
παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντοσ ϊρθρου, η επιχεύρηςη που εύναι υπεύθυνη για κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ 
ενεργότητασ εξαςφαλύζει ότι η εν λόγω κατϊρτιςη περιλαμβϊνει ειδικϋσ απαιτόςεισ για την αςφαλό 
διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ ώςτε οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι να 
εύναι επαρκώσ προετοιμαςμϋνοι για κϊθε περιςτατικό που επηρεϊζει την ακτινοπροςταςύα. Η πληροφόρηςη 
και η κατϊρτιςη δύνουν ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ απαραύτητεσ απαιτόςεισ αςφϊλειασ και περιϋχουν 
ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ για τισ πιθανϋσ ςυνϋπειεσ τησ απώλειασ του ελϋγχου των κλειςτών πηγών 
υψηλόσ ενεργότητασ. 

Ωρθρο 16 

(Ωρθρο 16 τησ Οδηγύασ) 

Ενημϋρωςη και κατϊρτιςη εργαζομϋνων ενδεχομϋνωσ εκτιθϋμενων ςε ϋκθετεσ πηγϋσ 

1. Η ΕΕΑΕ, τουλϊχιςτον ανϊ διετύα, ενημερώνει εγγρϊφωσ τισ διοικόςεισ των εγκαταςτϊςεων, όπου εύναι 
πολύ πιθανόν να βρεθούν ό να τύχουν κατεργαςύασ ϋκθετεσ πηγϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μεγϊλων 
χώρων ςυγκϋντρωςησ παλαιών μετϊλλων, μεγϊλων εγκαταςτϊςεων ανακύκλωςησ παλαιών μετϊλλων και 
των ςημαντικών κομβικών ςημεύων διϋλευςησ, για την πιθανότητα να βρεθούν αντιμϋτωπεσ με πηγό. 

2. Οι διοικόςεισ των εγκαταςτϊςεων που προβλϋπονται ςτην παρ. 1 εξαςφαλύζουν ότι οι εργαζόμενοι ςτην 
εγκατϊςταςό τουσ, οι οπούοι θα μπορούςαν να βρεθούν αντιμϋτωποι με μια πηγό: 

α) λαμβϊνουν οδηγύεσ και κατϊρτιςη για την οπτικό ανύχνευςη των πηγών και των περιεκτών τουσ· 

β) ενημερώνονται για τα βαςικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ και τισ επιπτώςεισ τουσ· 

γ) ενημερώνονται και καταρτύζονται ςχετικϊ με τα μϋτρα που λαμβϊνονται επύ τόπου, ςε περύπτωςη 
ανύχνευςησ ό υποψύασ ανύχνευςησ πηγόσ. 

Ωρθρο 17 

(Ωρθρο 17 τησ Οδηγύασ) 

Εκ των προτϋρων πληροφόρηςη και κατϊρτιςη των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ 

1. Οι διοικόςεισ των επιχειρόςεων και των οργανιςμών ϋκτακτησ ανϊγκησ εξαςφαλύζουν ότι οι εργαζόμενοι 
ϋκτακτησ ανϊγκησ, οι οπούοι προςδιορύζονται ςε ϋνα ςχϋδιο απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη ό ςτο ςύςτημα 
διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, λαμβϊνουν επαρκεύσ και τακτικϊ επικαιροποιημϋνεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με 
τουσ κινδύνουσ που δύναται να ενϋχει η επϋμβαςό τουσ για την υγεύα τουσ και για τα μϋτρα προφύλαξησ που 
θα πρϋπει να λαμβϊνουν. Η πληροφόρηςη αυτό λαμβϊνει υπόψη το εύροσ των καταςτϊςεων ϋκτακτησ 
ανϊγκησ που εύναι δυνατόν να ανακύψουν και το εύδοσ τησ επϋμβαςησ. Η ΕΕΑΕ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
οργανιςμούσ ϋκτακτησ ανϊγκησ, παρϋχει κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςχετικϊ με την κατϊρτιςη των 
εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ.  

2. ε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, οι πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 ςυμπληρώνονται 
καταλλόλωσ βϊςει των ειδικών περιςτϊςεων. 
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3. Η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ παρϋχει ςτουσ εργαζομϋνουσ ϋκτακτησ ανϊγκησ που 
αναφϋρονται ςτην παρ. 1: 

α) ενδεδειγμϋνη κατϊρτιςη, όπωσ προβλϋπεται ςτο ςύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ που αναφϋρεται 
ςτο ϊρθρο 97, ειδικότερα ςτην περύπτωςη β τησ παρ. 7 του ϊρθρου αυτού· η εν λόγω κατϊρτιςη μπορεύ να 
περιλαμβϊνει και πρακτικϋσ αςκόςεισ· 

β) πϋραν τησ κατϊρτιςησ για τη διαχεύριςη ϋκτακτησ ανϊγκησ τησ περύπτωςησ α, κατϊλληλη εκπαύδευςη και 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα. 

Ωρθρο 18 

(Ωρθρο 18 τησ Οδηγύασ) 

Εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτο πεδύο τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ 

1. Οι επιχειρόςεισ εξαςφαλύζουν ότι οι εφαρμόζοντεσ την πρακτικό και τα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτισ 
πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών ϋχουν επαρκό εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και 
θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη για τη διενϋργεια ιατρικών ακτινολογικών πρακτικών, καθώσ και 
επϊρκεια γνώςεων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ. 

2. Οι επιχειρόςεισ εξαςφαλύζουν ότι μόνον οι διαθϋτοντεσ αναγνωριςμϋνη από την ΕΕΑΕ επϊρκεια γνώςεων 
ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ δύναται να ςυμμετϋχουν ςε πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών 
διαδικαςιών όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 57. 

3. α) Η ΕΕΑΕ αναγνωρύζει τα ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα προγρϊμματα ςπουδών και χορηγεύ 
πιςτοποιητικϊ επϊρκειασ γνώςεων και κατϊρτιςησ εργαζομϋνων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ κβ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α' 258). 

β) Η ΕΕΑΕ ςε ςυνεργαςύα με τουσ επιςτημονικούσ, εκπαιδευτικούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ, 
ςχετιζόμενουσ με τισ εφαρμογϋσ των ιοντιζουςών ακτινοβολιών, μεριμνϊ για τη ςυνεχό εκπαύδευςη, την 
κατϊρτιςη και επιμόρφωςη ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ. την ειδικό περύπτωςη τησ κλινικόσ χρόςησ νϋων 
τεχνικών, οι οπούεσ ϋχουν προηγουμϋνωσ τύχει τησ ςχετικόσ αιτιολόγηςησ, η ΕΕΑΕ ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
ανωτϋρω φορεύσ φροντύζει να οργανώνεται κατϊρτιςη ςχετικϊ με τισ τεχνικϋσ αυτϋσ και τισ ςχετικϋσ 
απαιτόςεισ ακτινοπροςταςύασ. 

4. Σα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα μεριμνούν για την ϋνταξη του μαθόματοσ τησ ακτινοπροςταςύασ ςτο βαςικό 
πρόγραμμα ςπουδών των ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών ςχολών ςε προπτυχιακό επύπεδο. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄ 

(Κεφϊλαιο V τησ Οδηγύασ) 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΑΚΣΙΚΨΝ 

ΣΜΗΜΑ 1 

Αιτιολόγηςη και απαγόρευςη πρακτικών 

Ωρθρο 19 

(Ωρθρο 19 τησ Οδηγύασ) 

Αιτιολόγηςη πρακτικών 

1. Οι επιχειρόςεισ εφαρμόζουν αιτιολογημϋνεσ πρακτικϋσ.  

2. Για την αιτιολόγηςη ιςχύουν τα εξόσ: 

α) Οι νϋεσ κατηγορύεσ ό νϋα εύδη πρακτικών που ςυνεπϊγονται ιατρικϋσ εκθϋςεισ και πρακτικών που 
περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ με τη χρόςη ιατρικού ακτινολογικού εξοπλιςμού 
αιτιολογούνται πριν από την υιοθϋτηςό τουσ από την Ειδικό Επιτροπό Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών 
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Ακτινοβολιών του ϊρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α΄129).  

β) Οι νϋεσ κατηγορύεσ ό νϋα εύδη πρακτικών που δεν ανόκουν ςτην περύπτωςη α τησ παρούςασ παραγρϊφου 
αιτιολογούνται ωσ κατηγορύα ό εύδοσ πρακτικόσ πριν από την υιοθϋτηςό τουσ με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.  

γ) Οι υφιςτϊμενεσ κατηγορύεσ ό εύδη πρακτικών που ςυνεπϊγονται ιατρικϋσ εκθϋςεισ και πρακτικών που 
περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ με τη χρόςη ιατρικού ακτινολογικού εξοπλιςμού μπορεύ να 
επανεξετϊζονται από την Ειδικό Επιτροπό Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών Ακτινοβολιών του ϊρθρου 23 του 
ν. 3868/2010 (Α΄129) αναφορικϊ με την αιτιολόγηςό τουσ ωσ κατηγορύα ό εύδοσ πρακτικόσ.  

δ) Οι υφιςτϊμενεσ κατηγορύεσ ό εύδη πρακτικών που δεν ανόκουν ςτην περύπτωςη γ τησ παρούςασ 
παραγρϊφου μπορεύ να επανεξετϊζονται από την ΕΕΑΕ αναφορικϊ με την αιτιολόγηςό τουσ ωσ κατηγορύα ό 
εύδοσ πρακτικόσ.  

ε) Πρακτικϋσ που ςυνεπϊγονται ιατρικό ϋκθεςη αιτιολογούνται, ωσ κατηγορύα ό ωσ εύδοσ πρακτικόσ, 
λαμβανομϋνησ υπόψη τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ και τησ κατϊ περύπτωςη ςχετιζόμενησ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ 
και τησ ϋκθεςησ του κοινού. το επύπεδο τησ κϊθε ατομικόσ ιατρικόσ ϋκθεςησ η αιτιολόγηςη 
πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 55. 

ςτ) Πρακτικϋσ ςτισ οπούεσ εμπλϋκονται επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ και εκθϋςεισ του κοινού αιτιολογούνται ωσ 
κατηγορύα ό εύδοσ πρακτικόσ λαμβανομϋνων υπόψη αμφότερων των κατηγοριών ϋκθεςησ. 

ζ) Η επανεξϋταςη των πρακτικών κατϊ τισ περιπτώςεισ γ) και δ) γύνεται οςϊκισ υπϊρχουν νϋα και ςημαντικϊ 
ςτοιχεύα ςχετικϊ με την αποτελεςματικότητα των πρακτικών ό τισ ενδεχόμενεσ ςυνϋπειϋσ τουσ ό νϋεσ και 
ςημαντικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με ϊλλεσ τεχνικϋσ και τεχνολογύεσ. 

Ωρθρο 20 

(Ωρθρο 20 τησ Οδηγύασ) 

Πρακτικϋσ που αφορούν καταναλωτικϊ προώόντα 

1. H επιχεύρηςη που ςκοπεύει να καταςκευϊςει ό να ειςαγϊγει καταναλωτικό προώόν του οπούου η 
ςκοπούμενη χρόςη εύναι πιθανόν να αποτελεύ νϋα κατηγορύα ό εύδοσ πρακτικόσ παρϋχει ςτην EEAE όλεσ τισ 
ςχετικϋσ πληροφορύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων όςων παρατύθενται ςτο Παρϊρτημα ΙV, τμόμα Α, προκειμϋνου 
να καταςτεύ δυνατό η εφαρμογό τησ αρχόσ τησ αιτιολόγηςησ. 

2. Βϊςει τησ αξιολόγηςησ αυτών των πληροφοριών, η ΕΕΑΕ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα ΙV, τμόμα Β, 
αποφαςύζει κατϊ πόςον αιτιολογεύται η ςκοπούμενη χρόςη του καταναλωτικού προώόντοσ. 

3. Η ΕΕΑΕ ενημερώνει το ςημεύο επαφόσ για τισ αρμόδιεσ αρχϋσ των ϊλλων κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ 
Κοινότητασ Ατομικόσ Ενϋργειασ (εφεξόσ Κ-Μ) ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ που ϋχει λϊβει ςύμφωνα με την 
παρ. 1 και, κατόπιν αύτηςησ, ςχετικϊ με την απόφαςό τησ και τη βϊςη τησ απόφαςόσ τησ. 

4. Απαγορεύεται να πωλούνται ό να διατύθενται ςτο κοινό καταναλωτικϊ προώόντα αν η ςκοπούμενη χρόςη 
τουσ δεν εύναι αιτιολογημϋνη ό, εϊν η χρόςη τουσ, δεν πληρού τα κριτόρια εξαύρεςησ από την υποχρϋωςη 
γνωςτοπούηςησ κατϊ το ϊρθρο 26. 

Ωρθρο 21 

(Ωρθρο 21 τησ Οδηγύασ) 

Απαγόρευςη πρακτικών 

1. Απαγορεύεται η ςκόπιμη προςθόκη ραδιενεργών ουςιών ςτην παραγωγό τροφύμων, ζωοτροφών και 
καλλυντικών, καθώσ και η ειςαγωγό ό εξαγωγό τϋτοιων προώόντων. 

2. Με την επιφύλαξη τησ οδηγύασ 1999/2/ΕΚ, οι πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν την ενεργοπούηςη υλικού 
προκαλούςασ αύξηςη τησ ενεργότητασ ςε καταναλωτικό προώόν, η οπούα κατϊ τη ςτιγμό τησ διϊθεςησ ςτην 
αγορϊ δεν μπορεύ να παραβλεφθεύ από την ϊποψη τησ ακτινοπροςταςύασ, δεν θεωρούνται αιτιολογημϋνεσ. 
Ωςτόςο, η ΕΕΑΕ μπορεύ να αξιολογόςει ςυγκεκριμϋνα εύδη πρακτικών αυτόσ τησ κατηγορύασ, αναφορικϊ με 
την αιτιολόγηςό τουσ. 
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3. Απαγορεύεται τόςο η ςκόπιμη προςθόκη ραδιενεργών ουςιών ςτην παραγωγό παιγνιδιών και 
προςωπικών κοςμημϊτων, όςο και η ειςαγωγό ό εξαγωγό τϋτοιων προώόντων. 

4. Απαγορεύονται οι πρακτικϋσ που αφορούν την ενεργοπούηςη υλικών, χρηςιμοποιούμενων ςε παιγνύδια και 
προςωπικϊ κοςμόματα, που ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα, κατϊ τη ςτιγμό τησ διϊθεςησ των προώόντων ςτην αγορϊ 
ό τησ καταςκευόσ τουσ, αύξηςη τησ ενεργότητασ, η οπούα δεν μπορεύ να παραβλεφθεύ από την ϊποψη τησ 
ακτινοπροςταςύασ. Επύςησ, απαγορεύεται η ειςαγωγό ό η εξαγωγό των εν λόγω προώόντων ό υλικών. 

Ωρθρο 22 

(Ωρθρο 22 τησ Οδηγύασ) 

Πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν εκούςια ϋκθεςη ανθρώπων για λόγουσ μη ιατρικόσ απεικόνιςησ 

1. Οι πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ προςδιορύζονται ςτο Παρϊρτημα V. Με 
απόφαςη τησ ΕΕΑΕ μπορούν να προςτεθούν και ϊλλεσ πρακτικϋσ εφόςον προκύψουν νϋεσ τεχνικϋσ και 
ανϊγκεσ. 

2. Η αιτιολόγηςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ πραγματοποιεύται κατϊ τα 
αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 19. Ειδικϊ για τισ πρακτικϋσ τησ περύπτωςησ 6 του τμόματοσ Α καθώσ και όλων των 
περιπτώςεων του τμόματοσ Β του Παραρτόματοσ V η αιτιολόγηςη πραγματοποιεύται κατόπιν διαβούλευςησ 
με τουσ οικεύουσ φορεύσ.  

3. την αιτιολόγηςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν εκθϋςεισ μη ιατρικόσ απεικόνιςησ ιδιαύτερη προςοχό 
δύνεται ιδύωσ ςτα εξόσ: 

α) κϊθε τύποσ πρακτικόσ που περιλαμβϊνει ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ αιτιολογεύται, προτού γύνει 
γενικϊ αποδεκτόσ·  

β) κϊθε ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό ενόσ γενικϊ αποδεκτού τύπου πρακτικόσ αιτιολογεύται· 

γ) κϊθε ατομικό διαδικαςύα ϋκθεςησ μη ιατρικόσ απεικόνιςησ, με τη χρόςη ιατρικού ακτινολογικού 
εξοπλιςμού, αιτιολογεύται εκ των προτϋρων, λαμβανομϋνων υπόψη των ςυγκεκριμϋνων ςτόχων τησ 
διαδικαςύασ και των χαρακτηριςτικών του ατόμου που ςυμμετϋχει ςε αυτό· 

δ) η γενικό και ειδικό αιτιολόγηςη πρακτικών που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ, όπωσ 
προςδιορύζεται ςτισ περιπτώςεισ α και β, μπορεύ να υπόκειται ςε επανεξϋταςη· 

ε) οι περιςτϊςεισ που αιτιολογούν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ, χωρύσ εξατομικευμϋνη αιτιολόγηςη κϊθε 
ϋκθεςησ, υποβϊλλονται ςε τακτικό ϋλεγχο. 

4. Η ΕΕΑΕ δύναται να εξαιρεύ αιτιολογημϋνεσ πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ 
με τη χρόςη ιατρικού ακτινολογικού εξοπλιςμού από την απαύτηςη για περιοριςτικϊ επύπεδα δόςεων 
ςύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παρ. 1 του ϊρθρου 6, καθώσ και από τα όρια δόςησ που καθορύζονται ςτο 
ϊρθρο 12. 

5. Για τισ αιτιολογημϋνεσ πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ: 

α) απαιτεύται ϋγκριςη από την ΕΕΑΕ, η οπούα χορηγεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 27, 28 και 29· 

β) η ΕΕΑΕ, με απόφαςό τησ, καθορύζει απαιτόςεισ για την πρακτικό, ςυμπεριλαμβανομϋνων και κριτηρύων 
ατομικόσ εφαρμογόσ, κατόπιν ςυνεργαςύασ με ϊλλουσ οικεύουσ φορεύσ και ιατρικϋσ επιςτημονικϋσ ενώςεισ, 
κατϊ περύπτωςη· 

γ) ςε περύπτωςη που χρηςιμοποιεύται ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ: 

αα) εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ απαιτόςεισ που ϋχουν προςδιοριςθεύ για τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ, όπωσ 
ορύζονται ςτο Κεφϊλαιο Ζ΄, ςυμπεριλαμβανομϋνων των απαιτόςεων ςχετικϊ με τον εξοπλιςμό, τη 
βελτιςτοπούηςη, τισ ευθύνεσ, την κατϊρτιςη και την ειδικό προςταςύα κατϊ την εγκυμοςύνη και την 
κατϊλληλη ςυμμετοχό του εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ· 

ββ) κατϊ περύπτωςη, εφαρμόζονται ειδικϊ πρωτόκολλα ςυμβατϊ με τον ςκοπό τησ ϋκθεςησ και την 
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απαιτούμενη ποιότητα εικόνασ· 

γγ) εφόςον εύναι πρακτικϊ εφικτό, μπορούν να καθοριςτούν από την ΕΕΑΕ, ειδικϊ διαγνωςτικϊ 
επύπεδα αναφορϊσ· 

δ) ςε περύπτωςη που δεν χρηςιμοποιεύται ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ, το περιοριςτικό επύπεδο 
δόςησ καθορύζεται με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ και η τιμό του δεν υπερβαύνει τα 0,5 mSv ανϊ διαδικαςύα ϋκθεςησ. 
Επιπρόςθετα: αα) για την εξατομικευμϋνη αιτιολόγηςη των εκθϋςεων μη ιατρικόσ απεικόνιςησ αρμόδια εύναι 
η οικεύα υπηρεςύα ελϋγχου· ββ) εκθϋςεισ μη ιατρικόσ απεικόνιςησ χωρύσ εξατομικευμϋνη αιτιολόγηςη 
απαγορεύονται, εκτόσ και αν ςυντρϋχουν λόγοι εθνικόσ αςφϊλειασ. την περύπτωςη αυτό, ο Τπουργόσ 
Εςωτερικών εύναι υπεύθυνοσ για τη λόψη τησ απόφαςησ εφαρμογόσ τϋτοιων εκθϋςεων καθώσ και για το 
χρονικό διϊςτημα εφαρμογόσ τουσ.  

ε) παρϋχεται ενημϋρωςη από επόπτη ακτινοπροςταςύασ και επιδιώκεται η ςυναύνεςη του ατόμου που 
πρόκειται να εκτεθεύ, ενώ οι διωκτικϋσ αρχϋσ διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρούν χωρύσ να απαιτεύται η 
ςυναύνεςη του ατόμου, ςε περιπτώςεισ ύπαρξησ ςοβαρών ενδεύξεων διϊπραξησ αδικόματοσ από το ϊτομο 
αυτό. 

ΣΜΗΜΑ 2 

Κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ 

Ωρθρο 23 

(Ωρθρο 23 τησ Οδηγύασ) 

Προςδιοριςμόσ πρακτικών που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ 

Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ προςδιορύζονται οι κατηγορύεσ και τα εύδη των πρακτικών που περιλαμβϊνουν 
φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ και που προκαλούν ϋκθεςη των εργαζομϋνων ό μελών του κοινού, η οπούα δεν 
δύναται να παραβλεφθεύ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ. Ο εν λόγω προςδιοριςμόσ διενεργεύται με 
οποιοδόποτε κατϊλληλο μϋςο, λαμβανομϋνου υπόψη του καταλόγου των βιομηχανικών τομϋων που 
παρατύθενται ςτο Παρϊρτημα VΙ. 

Ωρθρο 24 

(Ωρθρο 24 τησ Οδηγύασ) 

Κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτον κανονιςτικό ϋλεγχο 

1. Οι πρακτικϋσ υπόκεινται ςε κανονιςτικό ϋλεγχο για τουσ ςκοπούσ τησ ακτινοπροςταςύασ μϋςω 
γνωςτοπούηςησ, ϋγκριςησ και κατϊλληλων επιθεωρόςεων. Ο κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ εύναι ανϊλογοσ του 
μεγϋθουσ και τησ πιθανότητασ τησ ϋκθεςησ που προκύπτει από την πρακτικό, καθώσ και των 
αποτελεςμϊτων που αυτόσ δύναται να επιφϋρει ςτη μεύωςη τησ ϋκθεςησ ό ςτη βελτύωςη τησ ραδιολογικόσ 
αςφϊλειασ.  

2. Με την επιφύλαξη των ϊρθρων 27 και 28 γνωςτοποιηθεύςεσ πρακτικϋσ δύναται να εξαιρεθούν από την 
υποχρϋωςη ϋγκριςησ ςύμφωνα με τα κριτόρια του Παραρτόματοσ VIΙ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ ο 
κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ περιορύζεται ςε χορόγηςη αριθμού γνωςτοπούηςησ, καταγραφό ςτην εθνικό βϊςη 
δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α΄258) και κατϊλληλη ςυχνότητα 
επιθεωρόςεων. 

3. Οι γνωςτοποιηθεύςεσ πρακτικϋσ που δεν εξαιρούνται από ϋγκριςη υπόκεινται ςε κανονιςτικό ϋλεγχο μϋςω 
καταχώριςησ ό αδειοδότηςησ. 

4. Η μεταφορϊ πϊςησ φύςησ ραδιενεργών υλικών υπόκειται για τουσ ςκοπούσ τησ ακτινοπροςταςύασ ςτον 
κανονιςτικό ϋλεγχο τησ παρ. 1. 

5. Με κοινό υπουργικό απόφαςη που εκδύδεται ςωρευτικϊ κατϊ την παρ. 3 του ϊρθρου 42 και την 
περύπτωςη ιςτ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α΄258) εξειδικεύονται οι διαδικαςύεσ 
γνωςτοπούηςησ και ϋγκριςησ. 
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Ωρθρο 25 

(Ωρθρο 25 τησ Οδηγύασ) 

Γνωςτοπούηςη 

1. Για όλεσ τισ αιτιολογημϋνεσ πρακτικϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων όςων προςδιορύζονται ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 23, απαιτεύται γνωςτοπούηςό τουσ ςτην ΕΕΑΕ.  

α) Η γνωςτοπούηςη γύνεται από την επιχεύρηςη πριν από την ϋναρξη τησ πρακτικόσ. Για τισ υφιςτϊμενεσ 
πρακτικϋσ που προςδιορύζονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 23, η γνωςτοπούηςη γύνεται όςο το δυνατόν 
ςυντομότερα από την ϋκδοςη του παρόντοσ.  

β) Οι πληροφορύεσ που παρϋχονται κατϊ τη γνωςτοπούηςη καθορύζονται ςτην κοινό υπουργικό απόφαςη 
τησ παρ. 5 του ϊρθρου 24.  

γ) Όταν υποβϊλλεται αύτηςη για ϋγκριςη, δεν απαιτεύται χωριςτό γνωςτοπούηςη. 

δ) Οι πρακτικϋσ που εμπύπτουν ςτο ϊρθρο 26 και ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 30 εξαιρούνται από τη 
γνωςτοπούηςη. 

ε) Με την επιφύλαξη των ϊρθρων 27 και 28 όςεσ πρακτικϋσ δεν εξαιρούνται τησ γνωςτοπούηςησ κατϊ την 
περύπτωςη δ, υπόκεινται ςε κανονιςτικό ϋλεγχο που περιλαμβϊνει αα) χορόγηςη αριθμού γνωςτοπούηςησ, 
ββ) καταγραφό ςτην εθνικό βϊςη δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 
(Α΄258) και γγ) κατϊλληλη ςυχνότητα επιθεωρόςεων. 

2. Γνωςτοπούηςη ςτην ΕΕΑΕ απαιτεύται για τουσ χώρουσ εργαςύασ που ορύζονται ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 54, 
και για τισ καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ που αντιμετωπύζονται ωσ κατϊςταςη ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ, 
όπωσ ορύζεται ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 100. 

3. Παρϊ τα κριτόρια εξαύρεςησ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 26, η κοινό υπουργικό απόφαςη τησ παρ. 5 του 
ϊρθρου 24 παρϋχει τη δυνατότητα ςτην ΕΕΑΕ να απαιτεύ τη γνωςτοπούηςη μιασ πρακτικόσ 
προςδιοριςθεύςασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 23, όταν η πρακτικό αυτό δύναται να προκαλϋςει την παρουςύα 
φυςικών ραδιονουκλιδύων ςτο νερό, τα οπούα ενδεχομϋνωσ να επηρεϊςουν την ποιότητα των παροχών 
πόςιμου νερού ό να επηρεϊςουν ϊλλεσ οδούσ ϋκθεςησ, ϋτςι ώςτε η πρακτικό αυτό να μην μπορεύ να αγνοηθεύ 
από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ.  

4. Οι ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ που αφορούν ρυπαςμϋνα από ραδιενϋργεια υλικϊ ό υλικϊ προκύπτοντα 
από εγκεκριμϋνεσ εκλύςεισ ό υλικϊ που αποδεςμεύονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 30 δεν αντιμετωπύζονται ωσ 
κατϊςταςη ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ και, ωσ εκ τούτου, δεν χρειϊζεται να γνωςτοποιούνται. 

Ωρθρο 26 

(Ωρθρο 26 τησ Οδηγύασ) 

Εξαύρεςη από την υποχρϋωςη γνωςτοπούηςησ 

1. Οι αιτιολογημϋνεσ πρακτικϋσ που αφορούν τα ακόλουθα δεν χρειϊζεται να γνωςτοποιούνται: 

α) ραδιενεργϊ υλικϊ όταν οι ποςότητεσ ενεργότητασ δεν υπερβαύνουν αα) ςυνολικϊ τισ τιμϋσ εξαύρεςησ που 
καθορύζονται ςτον πύνακα Β, ςτόλη 3 του Παραρτόματοσ VΙΙ ό ββ) τυχόν υψηλότερεσ τιμϋσ, αποδεκτϋσ 
κατόπιν απόφαςησ τησ ΕΕΑΕ, για ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ, με την επιφύλαξη να πληρούν τα γενικϊ 
κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ του τμόματοσ Γ του Παραρτόματοσ VΙΙ·  

β) ραδιενεργϊ υλικϊ εφόςον οι ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ δεν υπερβαύνουν αα) τισ τιμϋσ εξαύρεςησ που 
καθορύζονται ςτον πύνακα Α του Παραρτόματοσ VΙΙ ό ββ) τυχόν υψηλότερεσ τιμϋσ, αποδεκτϋσ κατόπιν 
απόφαςησ τησ ΕΕΑΕ, για ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ, με την επιφύλαξη να πληρούν τα γενικϊ κριτόρια 
εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ του τμόματοσ Γ του Παραρτόματοσ VΙΙ· 

γ) τα ραδιενεργϊ υλικϊ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 25· 
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δ) ςυςκευϋσ που περιϋχουν κλειςτό πηγό, υπό την προώπόθεςη ότι: 

αα) οι ςυγκεκριμϋνοι τύποι ςυςκευών ϋχουν γύνει αποδεκτού από την ΕΕΑΕ· 

ββ) η ςυςκευό δεν προκαλεύ, υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ, ρυθμό δόςησ μεγαλύτερο του 1 
μSv h-1 ςε απόςταςη 0,1 m από κϊθε προςιτό επιφϊνειϊ τησ· και 

γγ) οι ςυνθόκεσ ανακύκλωςησ ό τελικόσ διϊθεςησ τησ κλειςτόσ ραδιενεργού πηγόσ ό τησ ςυςκευόσ 
ϋχουν καθοριςτεύ με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ· 

ε) οποιαδόποτε ηλεκτρικό ςυςκευό, υπό την προώπόθεςη ότι: 

αα) εύναι καθοδικόσ ςωλόνασ προοριζόμενοσ για την προβολό οπτικών εικόνων ό ϊλλη ηλεκτρικό 
ςυςκευό που λειτουργεύ ςε διαφορϊ δυναμικού κατώτερη ό ύςη των 30 κιλοβόλτ (kV), ό ανόκει ςε 
τύπο αποδεκτό από την ΕΕΑΕ· και 

ββ) δεν προκαλεύ, υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ, ρυθμό δόςησ μεγαλύτερο του 1 μSv h-1 ςε 
απόςταςη 0,1 m από κϊθε προςιτό επιφϊνειϊ τησ. 

2. Με την επιφύλαξη τησ ςυμμόρφωςησ με τα γενικϊ κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ που 
προςδιορύζονται ςτο τμόμα Γ του Παραρτόματοσ VΙΙ και βϊςει εκτύμηςησ που δεύχνει ότι η εξαύρεςη εύναι η 
βϋλτιςτη επιλογό, η κοινό υπουργικό απόφαςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 24 παρϋχει ςτην ΕΕΑΕ την 
αρμοδιότητα να δύναται να εξαιρεύ ειδικούσ τύπουσ πρακτικών από την απαύτηςη γνωςτοπούηςησ. 

Ωρθρο 27 

(Ωρθρο 27 τησ Οδηγύασ) 

Καταχώριςη ό αδειοδότηςη 

1. Για τισ ακόλουθεσ πρακτικϋσ: 

α) λειτουργύα γεννητριών ακτινοβολύασ ό επιταχυντών ό ραδιενεργών πηγών για ιατρικό ϋκθεςη ό για 
ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ, 

β) λειτουργύα γεννητριών ακτινοβολύασ ό επιταχυντών, πλην των ηλεκτρονικών μικροςκοπύων, ό 
ραδιενεργών πηγών για ϊλλουσ λόγουσ που δεν καλύπτονται από την περύπτωςη α, 

απαιτεύται καταχώρηςη ό αδειοδότηςη. Η καταχώρηςη ό η αδειοδότηςη παρϋχονται μϋςω τησ χορόγηςησ 
ειδικόσ ϊδειασ λειτουργύασ με τη μορφό αποδεικτικού καταχώρηςησ ό ϊδειασ, αντύςτοιχα, όπωσ αυτϊ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. 

2. Με την κοινό υπουργικό απόφαςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 24 καθορύζονται οι διαδικαςύεσ και οι απαιτόςεισ 
για τη χορόγηςησ ειδικόσ ϊδειασ λειτουργύασ (αποδεικτικό καταχώριςησ ό ϊδεια). Με την ύδια κοινό 
υπουργικό απόφαςη δύναται να καθοριςτούν και ϊλλα εύδη πρακτικών για τα οπούα απαιτεύται ειδικό ϊδεια 
λειτουργύασ (αποδεικτικό καταχώρηςησ ό ϊδεια). 

3. Οι ρυθμύςεισ των παρ. 1 και 2 βαςύζονται, εκτόσ ϊλλων, και ςτην αποκτηθεύςα εμπειρύα από την εφαρμογό 
του κανονιςτικού πλαιςύου, λαμβανομϋνων υπόψη του μεγϋθουσ των αναμενόμενων ό των δυνητικών 
δόςεων, τησ πολυπλοκότητασ τησ πρακτικόσ, καθώσ και θϋματα αναφορικϊ με τη λειτουργικό προςταςύα του 
κοινού κατϊ τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 65. 

Ωρθρο 28 

(Ωρθρο 28 τησ Οδηγύασ) 

Αδειοδότηςη 

Για τισ ακόλουθεσ πρακτικϋσ απαιτεύται αδειοδότηςη: 

α) εκούςια χορόγηςη ραδιενεργών ουςιών ςε ανθρώπουσ και, ςτον βαθμό που αφορϊ την ακτινοπροςταςύα 
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των ανθρώπων, ςε ζώα προσ τον ςκοπό ιατρικόσ ό κτηνιατρικόσ διϊγνωςησ, θεραπεύασ ό ϋρευνασ· 

β) λειτουργύα και αποξόλωςη κϊθε πυρηνικόσ εγκατϊςταςησ και εκμετϊλλευςη και κλεύςιμο ορυχεύων 
ουρανύου· 

γ) εκούςια προςθόκη ραδιενεργών ουςιών ςτην παραγωγό ό παραςκευό καταναλωτικών προώόντων ό 
ϊλλων προώόντων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ιατρικών προώόντων, καθώσ και η ειςαγωγό αυτών των 
αγαθών· 

δ) κϊθε πρακτικό που περιλαμβϊνει κλειςτό πηγό υψηλόσ ενεργότητασ· 

ε) λειτουργύα, αποξόλωςη και κλεύςιμο οποιαςδόποτε εγκατϊςταςησ για τη μακροχρόνια ό προςωρινό 
αποθόκευςη ό τελικό διϊθεςη ραδιενεργών αποβλότων, περιλαμβανομϋνων των εγκαταςτϊςεων που 
διαχειρύζονται ραδιενεργϊ απόβλητα για τουσ προαναφερόμενουσ ςκοπούσ· 

ςτ) πρακτικϋσ που ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την ϋκλυςη ςτο περιβϊλλον αερύων ό υγρών που περιϋχουν 
ςημαντικϋσ ποςότητεσ ραδιενεργού υλικού. 

Ωρθρο 29 

(Ωρθρο 29 τησ Οδηγύασ) 

Διαδικαςύα ϋγκριςησ 

1. Για ςκοπούσ ϋγκριςησ (καταχώριςη ό αδειοδότηςη) η επιχεύρηςη παρϋχει ςτην ΕΕΑΕ πληροφορύεσ 
ςχετικϋσ με την ακτινοπροςταςύα που εύναι ανϊλογεσ τησ φύςησ τησ πρακτικόσ και των ενεχόμενων ςε αυτόν 
κινδύνων από ακτινοβολύεσ. 

2. Οι απαιτούμενεσ πληροφορύεσ που πρϋπει να παρϋχονται βϊςει τησ παρ. 1 εξειδικεύονται με την κοινό 
υπουργικό απόφαςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 24. Ενδεικτικϊ ςτο Παρϊρτημα IX αναφϋρονται οι πληροφορύεσ 
για την περύπτωςη τησ αδειοδότηςησ.  

3. Η ϊδεια περιλαμβϊνει, κατϊ περύπτωςη, ςυγκεκριμϋνουσ όρουσ, καθώσ και αναφορϊ ςτισ απαιτόςεισ τησ 
νομοθεςύασ, προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται ότι τα ςτοιχεύα τησ εν λόγω ϊδειασ εύναι νομικώσ εκτελεςτϊ, και 
ότι επιβϊλλονται κατϊλληλοι περιοριςμού ςτα λειτουργικϊ όρια και τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. Οι ωσ ϊνω όροι 
περιλαμβϊνουν την εφαρμογό τησ αρχόσ τησ βελτιςτοπούηςησ. 

4. Η ϊδεια περιλαμβϊνει όρουσ για την ϋκλυςη ραδιενεργών λυμϊτων ςτο περιβϊλλον, ςύμφωνα με τισ 
απαιτόςεισ του Κεφαλαύου Η΄ για την ϋγκριςη τησ απόρριψησ ραδιενεργών λυμϊτων. 

Ωρθρο 30 

(Ωρθρο 30 τησ Οδηγύασ) 

Απελευθϋρωςη από κανονιςτικό ϋλεγχο 
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1. Η τελικό διϊθεςη, ανακύκλωςη ό επαναχρηςιμοπούηςη ραδιενεργών υλικών που προκύπτουν από 
οποιαδόποτε εγκεκριμϋνη πρακτικό υπόκειται ςε ϋγκριςη από την ΕΕΑΕ. 

2. Τλικϊ προσ τελικό διϊθεςη, ανακύκλωςη ό επαναχρηςιμοπούηςη απαλλϊςςονται από κανονιςτικό ϋλεγχο, 
εφόςον οι ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ: 

α) για ςτερεϊ υλικϊ, δεν υπερβαύνουν τα επύπεδα αποδϋςμευςησ του πύνακα Α του Παραρτόματοσ VΙΙ· ό 

β) ςυμμορφώνονται με ειδικϊ επύπεδα αποδϋςμευςησ και με ςχετικϋσ απαιτόςεισ για ςυγκεκριμϋνα υλικϊ ό 
για υλικϊ που προϋρχονται από ςυγκεκριμϋνα εύδη πρακτικών· αυτϊ τα ειδικϊ επύπεδα αποδϋςμευςησ 
καθορύζονται με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, ςύμφωνα με τα γενικϊ κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ του 
τμόματοσ Γ του Παραρτόματοσ VΙΙ, και λαμβανομϋνων υπόψη των τεχνικών κατευθυντόριων οδηγιών που 
παρϋχει η Ευρωπαώκό Κοινότητα Ατομικόσ Ενϋργειασ (εφεξόσ Κοινότητα). 

3. Σα επύπεδα αποδϋςμευςησ για τα υλικϊ που περιϋχουν φυςικϊ ραδιονουκλύδια, όταν αυτϊ προκύπτουν 
από εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ ςτισ οπούεσ γύνεται επεξεργαςύα φυςικών ραδιονουκλιδύων για τισ ραδιενεργϋσ, 
ςχϊςιμεσ ό αναπαραγωγικϋσ ιδιότητϋσ τουσ, ςυμμορφώνονται με τα κριτόρια δόςησ για την αποδϋςμευςη 
υλικών που περιϋχουν τεχνητϊ ραδιονουκλύδια. 

4. Απαγορεύεται η ςκόπιμη αραύωςη ραδιενεργών υλικών με ςκοπό την απελευθϋρωςό τουσ από τον 
κανονιςτικό ϋλεγχο. Η ανϊμειξη υλικών που λαμβϊνει χώρα ςε κανονικϋσ δραςτηριότητεσ, όταν δεν 
εξετϊζεται το ζότημα τησ ραδιενϋργειασ, δεν εμπύπτει ςε αυτόν την απαγόρευςη. Η ΕΕΑΕ μπορεύ να επιτρϋπει 
ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιςτϊςεισ την ανϊμειξη ραδιενεργών και μη ραδιενεργών υλικών για λόγουσ 
επαναχρηςιμοπούηςησ ό ανακύκλωςησ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ΄ 

(Κεφϊλαιο VI τησ Οδηγύασ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Ωρθρο 31 

(Ωρθρο 31 τησ Οδηγύασ) 

Ευθύνεσ 

1. Η επιχεύρηςη ϋχει την κύρια και αποκλειςτικό ευθύνη για τον προςδιοριςμό και την εφαρμογό 
διαδικαςιών και μϋτρων για την ακτινοπροςταςύα των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων.  

Ειδικότερα, η επιχεύρηςη:  

α) λαμβϊνει μϋτρα ώςτε να αποκτηθεύ από τουσ ωσ ϊνω εργαζομϋνουσ νοοτροπύα αςφϊλειασ, η οπούα 
περιλαμβϊνει ατομικό και ςυλλογικό δϋςμευςη για την αςφϊλεια και προςταςύα ϋναντι των ιοντιζουςών 
ακτινοβολιών· 

β) θεςπύζει και εφαρμόζει πρόγραμμα προςταςύασ και αςφϊλειασ ϋναντι των ιοντιζουςών ακτινοβολιών 
που εύναι κατϊλληλο για την κϊθε κατϊςταςη ϋκθεςησ. Σο πρόγραμμα περιλαμβϊνει τη θϋςπιςη ςτόχων για 
την προςταςύα και αςφϊλεια, καθώσ και την εφαρμογό κατϊλληλων διαδικαςιών και μϋτρων ανϊλογων 
προσ τουσ κινδύνουσ τησ ακτινοβολύασ που ςυνδϋεται με την κατϊςταςη ϋκθεςησ· 

γ) αναςκοπεύ ςυςτηματικϊ το πρόγραμμα τησ περύπτωςησ β για την αποτελεςματικότητϊ του, εντοπύζει 
τυχόν δυςλειτουργύεσ ό ελλεύψεισ και λαμβϊνει μϋτρα για την αποτροπό τησ επανϊληψόσ τουσ· 

δ) εξαςφαλύζει ότι τα μϋτρα εύναι αρκετϊ για την επύτευξη των ςτόχων που ϋχουν τεθεύ. 

2. την περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, οι ευθύνεσ τησ επιχεύρηςησ και του εργοδότη εξωτερικών 
εργαζομϋνων προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 51. 

3. ε κϊθε επιχεύρηςη, εργοδότη ό οποιονδόποτε ϊλλον οργανιςμό, υπϊρχει ςαφόσ καταμεριςμόσ των 
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ευθυνών για την προςταςύα των εργαζομϋνων ςε οποιαδόποτε κατϊςταςη ϋκθεςησ, ιδύωσ για την 
προςταςύα: 

α) των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

β) των εργαζομϋνων που εμπλϋκονται ςτην αποκατϊςταςη ρυπαςμϋνου εδϊφουσ, κτιρύων και ϊλλων 
καταςκευών· 

γ) των εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε ραδόνιο ςτο χώρο εργαςύασ, για τισ περιπτώςεισ τησ παρ. 3 του 
ϊρθρου 54· 

δ) των αυτοαπαςχολουμϋνων και των ατόμων που εργϊζονται ςε εθελοντικό βϊςη. 

4. Οι εργοδότεσ ϋχουν πρόςβαςη ςτα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη δυνητικό ϋκθεςη των εργαζομϋνων τουσ υπό την 
ευθύνη ϊλλου εργοδότη ό ϊλλησ επιχεύρηςησ. 

5. Ο εκτιθϋμενοσ εργαζόμενοσ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων του τηρεύ τισ οδηγύεσ ςχετικϊ με τουσ 
κανόνεσ αςφϊλειασ και προςταςύασ και τισ οδηγύεσ ςχετικϊ με τα μϋτρα ακτινοπροςταςύασ που του ϋχουν 
δοθεύ από την επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη των εξωτερικών εργαζομϋνων, από τον εργοδότη. 

6. Ο εκτιθϋμενοσ εργαζόμενοσ μεριμνϊ για την ενημϋρωςη, την πληροφόρηςη και κατϊρτιςό του ςτην 
ακτινοπροςταςύα ώςτε να εύναι ςε θϋςη να προςδιορύςει και προτεύνει τρόπουσ βελτύωςησ τησ εργαςύασ του 
ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ. 

Ωρθρο 32 

(Ωρθρο 32 τησ Οδηγύασ) 

Λειτουργικό προςταςύα των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων 

Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι η λειτουργικό προςταςύα εκτιθϋμενων εργαζομϋνων βαςύζεται, ςύμφωνα με τισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ του παρόντοσ, ςτα εξόσ: 

α) προκαταρκτικό αξιολόγηςη για τον προςδιοριςμό τησ φύςησ και του μεγϋθουσ του ενεχόμενου κινδύνου 
από τισ ακτινοβολύεσ για τουσ εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ· 

β) βελτιςτοπούηςη τησ ακτινοπροςταςύασ ςε όλεσ τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
επαγγελματικών εκθϋςεων ωσ ςυνϋπεια πρακτικών που περιλαμβϊνουν ιατρικϋσ εκθϋςεισ· 

γ) ταξινόμηςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ· 

δ) μϋτρα ελϋγχου και παρακολούθηςησ για τισ διϊφορεσ περιοχϋσ και ςυνθόκεσ εργαςύασ, 
ςυμπεριλαμβανόμενησ, όπου αυτό απαιτεύται, τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ· 

ε) ιατρικό παρακολούθηςη· 

ςτ) εκπαύδευςη και επαγγελματικό κατϊρτιςη. 

Ωρθρο 33 

(Ωρθρο 33 τησ Οδηγύασ) 

Λειτουργικό προςταςύα μαθητευομϋνων και ςπουδαςτών 

Η επιχεύρηςη ϋχει την ευθύνη ώςτε: 

α) οι ςυνθόκεσ ϋκθεςησ και η λειτουργικό προςταςύα των μαθητευομϋνων και ςπουδαςτών ηλικύασ 18 ετών 
και ϊνω, που αναφϋρονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 11, να εύναι ιςοδύναμεσ με εκεύνεσ των εκτιθϋμενων 
εργαζομϋνων τησ κατηγορύασ Α ό Β, ανϊλογα με την περύπτωςη· 

β) οι ςυνθόκεσ ϋκθεςησ και η λειτουργικό προςταςύα των μαθητευομϋνων και ςπουδαςτών ηλικύασ μεταξύ 
16 και 18 ετών, που αναφϋρονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 11, να εύναι ιςοδύναμεσ με εκεύνεσ των 
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εκτιθϋμενων εργαζομϋνων τησ κατηγορύασ Β. 

Ωρθρο 34 

(Ωρθρο 34 τησ Οδηγύασ) 

υμβουλϋσ από εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ 

Η επιχεύρηςη ζητϊ ςυμβουλϋσ από εμπειρογνώμονεσ ακτινοπροςταςύασ ςε διαφόρουσ τομεύσ τησ 
αρμοδιότητϊσ τουσ, όπωσ περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 82, για τα παρακϊτω θϋματα που αφορούν την 
πρακτικό: 

α) την εξϋταςη και τον ϋλεγχο των διατϊξεων προςταςύασ και των οργϊνων μϋτρηςησ· 

β) την προκαταρκτικό αναςκόπηςη των ςχεδύων των εγκαταςτϊςεων από την ϊποψη τησ 
ακτινοπροςταςύασ· 

γ) την αποδοχό ςε λειτουργύα, από την ϊποψη τησ ακτινοπροςταςύασ, των νϋων πηγών ακτινοβολύασ ό των 
πηγών που ϋχουν υποςτεύ τροποπούηςη· 

δ) τον περιοδικό ϋλεγχο τησ αποτελεςματικότητασ των μϋςων και τεχνικών προςταςύασ· 

ε) τη ςυςτηματικό βαθμονόμηςη των οργϊνων μϋτρηςησ και τον ςυςτηματικό ϋλεγχο τησ καλόσ κατϊςταςησ 
λειτουργύασ τουσ και τησ ορθόσ χρόςησ τουσ. 

Ωρθρο 35 

(Ωρθρο 35 τησ Οδηγύασ) 

Μϋτρα ςτουσ χώρουσ εργαςύασ 

1. Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει τη λόψη κατϊλληλων μϋτρων ακτινοπροςταςύασ για όλουσ τουσ χώρουσ 
εργαςύασ όπου οι εργαζόμενοι ενδϋχεται να λϊβουν ϋκθεςη μεγαλύτερη μιασ τιμόσ ενεργού δόςησ τησ τϊξησ 
του 1 mSv ανϊ ϋτοσ ό ιςοδύναμησ δόςησ ύψουσ 15 mSv ανϊ ϋτοσ για τον φακό του οφθαλμού ό 50 mSv ανϊ 
ϋτοσ για το δϋρμα και τα ϊκρα. Σα μϋτρα αυτϊ λαμβϊνονται αντύςτοιχα με τη φύςη των εγκαταςτϊςεων και 
των πηγών, καθώσ και το μϋγεθοσ και τη φύςη των ενεχόμενων κινδύνων. 

2. α) Οι χώροι εργαςύασ που προβλϋπονται ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 54, και ςε όποιουσ από αυτούσ η ϋκθεςη 
των εργαζομϋνων ςτο ραδόνιο ενδϋχεται να υπερβεύ μια ενεργό δόςη 6 mSv ετηςύωσ αντιμετωπύζονται ωσ 
καταςτϊςεισ ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ. Η ΕΕΑΕ παρϋχει κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςχετικϊ με ποιεσ απαιτόςεισ 
του παρόντοσ Κεφαλαύου εύναι οι κατϊλληλεσ. 

β) τουσ χώρουσ εργαςύασ που προβλϋπονται ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 54, και ςε όποιουσ από αυτούσ η 
ϋκθεςη των εργαζομϋνων ςτο ραδόνιο ενδϋχεται να εύναι μικρότερη ό ύςη των 6 mSv ετηςύωσ (ενεργού 
δόςησ), η επιχεύρηςη εύναι υπεύθυνη για την ύπαρξη και τόρηςη διαδικαςιών για την παρακολούθηςη των 
εκθϋςεων των εργαζομϋνων ςε ςυνεχό βϊςη. 

3. α) Η επιχεύρηςη που λειτουργεύ αεροςκϊφοσ ςτο οπούο η ενεργόσ δόςη ςτο ιπτϊμενο πλόρωμα από 
κοςμικό ακτινοβολύα ενδϋχεται να υπερβαύνει το 1 mSv ανϊ ϋτοσ λαμβϊνει κατϊλληλα μϋτρα. υγκεκριμϋνα: 

αα) εκτιμϊ, ςύμφωνα με την παρακϊτω περύπτωςη β, τα επύπεδα ϋκθεςησ του εν λόγω προςωπικού 
και τα κοινοποιεύ ςτην ΕΕΑΕ για την καταχώριςό τουσ ςτο Εθνικό Αρχεύο Δόςεων τησ περύπτωςησ ιη 
τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α'258)· 

ββ) λαμβϊνει υπόψη την εκτιμώμενη ϋκθεςη, κατϊ τον προγραμματιςμό των δρομολογύων, ώςτε να 
μειώνεται η ϋκθεςη του προςωπικού που εκτύθεται περιςςότερο και, αν εύναι δυνατόν, αυτό να μην 
υπερβαύνει μια ενεργό δόςη 6 mSv ανϊ ϋτοσ· 

γγ) ενημερώνει τουσ ενδιαφερόμενουσ εργαζομϋνουσ για τουσ κινδύνουσ που ςυνεπϊγεται για την 
υγεύα η εργαςύα τουσ· 

δδ) εφαρμόζει το ϊρθρο 10, παρ. 1, για τισ εγκύουσ που περιλαμβϊνονται ςτο ιπτϊμενο προςωπικό. 
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β) Οι επιχειρόςεισ τησ περύπτωςησ α εξοπλύζονται με κατϊλληλο, αναγνωριςμϋνο από την EEAE, 
υπολογιςτικό πρόγραμμα (λογιςμικό) για τη δοςιμετρικό παρακολούθηςη του ιπτϊμενου προςωπικού. Η 
διαδικαςύα αναγνώριςησ του λογιςμικού γύνεται με βϊςη τη διεθνό βιβλιογραφύα πριν την ϋναρξη 
καταχώριςησ των δόςεων του ιπτϊμενου προςωπικού ςτο Εθνικό Αρχεύο Δόςεων που τηρεύται ςτην ΕΕΑΕ. 
Η επιχεύρηςη ενημερώνει την ΕΕΑΕ ςε περύπτωςη αλλαγόσ του προγρϊμματοσ υπολογιςμού τησ δόςησ. 

γ) Ειδικότερα, για τισ επιχειρόςεισ που λειτουργούν αεροςκϊφοσ ςτο οπούο η ενεργόσ δόςη ςτο ιπτϊμενο 
πλόρωμα από κοςμικό ακτινοβολύα ενδϋχεται να υπερβαύνει μύα ενεργό δόςη 6 mSv ανϊ ϋτοσ, εφαρμόζονται 
οι απαιτόςεισ του παρόντοσ Κεφαλαύου λαμβανομϋνων υπόψη των ειδικών χαρακτηριςτικών τησ 
ςυγκεκριμϋνησ κατϊςταςησ ϋκθεςησ. Η ΕΕΑΕ παρϋχει κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςχετικϊ με ποιεσ απαιτόςεισ 
του παρόντοσ Κεφαλαύου εύναι οι κατϊλληλεσ. 

Ωρθρο 36 

(Ωρθρο 36 τησ Οδηγύασ) 

Σαξινόμηςη χώρων εργαςύασ 

1. Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει την ταξινόμηςη των χώρων εργαςύασ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ, κατϊ περύπτωςη, 
βϊςει τησ εκτύμηςησ των αναμενόμενων ετόςιων δόςεων και τησ πιθανότητασ και του μεγϋθουσ των 
δυνητικών εκθϋςεων. 

2. Τπϊρχει ςαφόσ διϊκριςη μεταξύ ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχών. Η ΕΕΑΕ παρϋχει 
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ, που λαμβϊνουν υπόψη τισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ, για την ταξινόμηςη των 
ελεγχόμενων και των επιβλεπόμενων περιοχών. 

3. Οι ςυνθόκεσ εργαςύασ ςτισ ελεγχόμενεσ και τισ επιβλεπόμενεσ περιοχϋσ υπόκεινται ςε ςυνεχεύσ 
αναςκοπόςεισ από την επιχεύρηςη. 

Ωρθρο 37 

(ϊρθρο 37 τησ Οδηγύασ) 

Ελεγχόμενεσ περιοχϋσ 

1. Οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για τισ ελεγχόμενεσ περιοχϋσ εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) οι ελεγχόμενεσ περιοχϋσ εύναι οριοθετημϋνεσ και η πρόςβαςη ςε αυτϋσ περιορύζεται ςτα ϊτομα που ϋχουν 
λϊβει κατϊλληλεσ οδηγύεσ και ελϋγχεται ςύμφωνα με γραπτϋσ διαδικαςύεσ που παρϋχει η επιχεύρηςη. Όταν 
υπϊρχει υψηλόσ κύνδυνοσ διαςπορϊσ ραδιενεργού ρύπανςησ λαμβϊνονται από την επιχεύρηςη ειδικϊ μϋτρα, 
μεταξύ ϊλλων και μϋτρα που αφορούν την εύςοδο και ϋξοδο ατόμων και αγαθών και την παρακολούθηςη τησ 
ρύπανςησ εντόσ αυτών των περιοχών, κατϊ περύπτωςη δε, και των παρακεύμενων περιοχών· 

β) η ραδιολογικό επιτόρηςη του χώρου εργαςύασ για ακτινοβολύεσ οργανώνεται ανϊλογα με τη φύςη και την 
ϋκταςη των κινδύνων από ακτινοβολύεσ και ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 39· 

γ) τοποθετεύται ςόμανςη για τον τύπο τησ περιοχόσ, τη φύςη των πηγών και τουσ κινδύνουσ που απορρϋουν 
από αυτϋσ· 

δ) παρϋχονται οδηγύεσ εργαςύασ ανϊλογα με τον κύνδυνο από ακτινοβολύεσ που απορρϋει από τισ πηγϋσ και 
τισ αντύςτοιχεσ εργαςύεσ· 

ε) ο εργαζόμενοσ λαμβϊνει ειδικό κατϊρτιςη ςε ςχϋςη με τα ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ του χώρου 
εργαςύασ και τισ πρακτικϋσ· 

ςτ) ο εργαζόμενοσ διαθϋτει τον κατϊλληλο εξοπλιςμό ατομικόσ προςταςύασ. 

2. Η επιχεύρηςη εύναι υπεύθυνη για την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ παρ. 1, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
ςυμβουλϋσ που παρϋχονται από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ. 

Ωρθρο 38 
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(ϊρθρο 38 τησ Οδηγύασ) 

Επιβλεπόμενεσ περιοχϋσ 

1. Οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για τισ επιβλεπόμενεσ περιοχϋσ εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) ανϊλογα με τη φύςη και την ϋκταςη των κινδύνων από ακτινοβολύεσ ςτισ επιβλεπόμενεσ περιοχϋσ, 
οργανώνεται ραδιολογικό επιτόρηςη του χώρου εργαςύασ για ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 39· 

β) εϊν χρειϊζεται, τοποθετεύται ςόμανςη για τον τύπο τησ περιοχόσ, τη φύςη των πηγών και τουσ κινδύνουσ 
που απορρϋουν από αυτϋσ· 

γ) εϊν χρειϊζεται, παρϋχονται οδηγύεσ εργαςύασ ανϊλογα με τον κύνδυνο από ακτινοβολύεσ που απορρϋει από 
τισ πηγϋσ και τισ αντύςτοιχεσ εργαςύεσ. 

2. Η επιχεύρηςη εύναι υπεύθυνη για την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ παρ. 1, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
ςυμβουλϋσ που παρϋχονται από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ. 

Ωρθρο 39 

(Ωρθρο 39 τησ Οδηγύασ) 

Ραδιολογικό επιτόρηςη του χώρου εργαςύασ 

1. Η ραδιολογικό επιτόρηςη του χώρου εργαςύασ που προβλϋπεται ςτην περύπτωςη β τησ παρ. 1 του ϊρθρου 
37 και την περύπτωςη α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 38 περιλαμβϊνει, κατϊ περύπτωςη: 

α) τη μϋτρηςη των εξωτερικών ρυθμών δόςησ, με ϋνδειξη τησ φύςησ και τησ ποιότητασ των ςχετικών 
ακτινοβολιών· 

β) τη μϋτρηςη τησ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ ςτην ατμόςφαιρα και τησ επιφανειακόσ πυκνότητασ των 
ραδιονουκλιδύων που ρυπαύνουν, με επιςόμανςη τησ φύςησ τουσ και τησ φυςικόσ και χημικόσ κατϊςταςόσ 
τουσ. 

2. Σα αποτελϋςματα των μετρόςεων του παρόντοσ ϊρθρου καταγρϊφονται και χρηςιμοποιούνται για τον 
υπολογιςμό των ατομικών δόςεων, εφόςον αυτό εύναι απαραύτητο, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 41.  

Ωρθρο 40 

(Ωρθρο 40 τησ Οδηγύασ) 

Σαξινόμηςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων 

1. Για λόγουσ επιτόρηςησ και παρακολούθηςησ, διακρύνονται δύο κατηγορύεσ εκτιθϋμενων εργαζομϋνων ωσ 
ακολούθωσ: 

α) κατηγορύα A: οι εκτιθϋμενοι εργαζόμενοι που ενδϋχεται να λαμβϊνουν ενεργό δόςη υψηλότερη των 6 mSv 
ανϊ ϋτοσ ό ιςοδύναμη δόςη υψηλότερη των 15 mSv ανϊ ϋτοσ για τον φακό του οφθαλμού ό υψηλότερη των 
150 mSv ανϊ ϋτοσ για το δϋρμα και τα ϊκρα· 

β) κατηγορύα B: οι εκτιθϋμενοι εργαζόμενοι που δεν κατατϊςςονται ςτην κατηγορύα εργαζομϋνων Α. 

2. Η επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ αποφαςύζει ςχετικϊ με την 
ταξινόμηςη κϊθε εργαζομϋνου πριν αναλϊβει εργαςύα η οπούα ενδϋχεται να ςυνεπϊγεται ϋκθεςό του και 
ελϋγχει τακτικϊ αυτόν την ταξινόμηςη βϊςει των εργαςιακών ςυνθηκών και τησ ιατρικόσ παρακολούθηςησ. 
Για την ταξινόμηςη των εργαζομϋνων ςε κατηγορύεσ λαμβϊνονται επύςησ υπόψη και οι δυνητικϋσ εκθϋςεισ. 

Ωρθρο 41 

(Ωρθρο 41 τησ Οδηγύασ) 
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Ατομικό παρακολούθηςη 

1. Οι εργαζόμενοι τησ κατηγορύασ Α παρακολουθούνται ςυςτηματικϊ βϊςει ατομικών μετρόςεων που 
εκτελούνται από υπηρεςύα δοςιμετρύασ. τισ περιπτώςεισ που οι εργαζόμενοι τησ κατηγορύασ Α ενδϋχεται να 
λϊβουν ςημαντικό ϋκθεςη από εςωτερικό ακτινοβόληςη ό ςημαντικό ϋκθεςη ςτον φακό του οφθαλμού ό τα 
ϊκρα, θεςπύζεται κατϊλληλο ςύςτημα παρακολούθηςησ από την επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη των 
εξωτερικών εργαζομϋνων, από τον εργοδότη. 

2. Η παρακολούθηςη των εργαζομϋνων τησ κατηγορύασ Β οφεύλει να μπορεύ να καταδεύξει τουλϊχιςτον ότι οι 
ςυγκεκριμϋνοι εργαζόμενοι ϋχουν ορθώσ ταξινομηθεύ ςτην κατηγορύα Β. Η ΕΕΑΕ μπορεύ να απαιτόςει την 
ατομικό παρακολούθηςη και, αν κρύνει απαραύτητο, ατομικϋσ μετρόςεισ από υπηρεςύα δοςιμετρύασ των 
εργαζομϋνων τησ κατηγορύασ Β. 

3. ε περιπτώςεισ που οι ατομικϋσ μετρόςεισ δεν εύναι δυνατϋσ ό εύναι ανεπαρκεύσ, η ατομικό παρακολούθηςη 
βαςύζεται ςε εκτύμηςη που προϋρχεται από ατομικϋσ μετρόςεισ που ϋγιναν ςε ϊλλουσ εκτιθϋμενουσ 
εργαζομϋνουσ, από τα αποτελϋςματα τησ επιτόρηςησ του χώρου εργαςύασ που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 39 ό 
βϊςει μεθόδων υπολογιςμού εγκεκριμϋνων από την ΕΕΑΕ. 

Ωρθρο 42 

(Ωρθρο 42 τησ Οδηγύασ) 

Τπολογιςμόσ τησ δόςησ ςε περύπτωςη ϋκθεςησ λόγω ατυχόματοσ 

την περύπτωςη ϋκθεςησ που οφεύλεται ςε ατύχημα, η επιχεύρηςη οφεύλει να εκτιμόςει τισ ςχετικϋσ δόςεισ 
και την κατανομό τουσ ςτο ςώμα. 

Ωρθρο 43 

(Ωρθρο 43 τησ Οδηγύασ) 

Καταγραφό και αναφορϊ των αποτελεςμϊτων 

1. Η επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ τηρεύ για κϊθε εργαζόμενο τησ 
κατηγορύασ Α και για κϊθε εργαζόμενο τησ κατηγορύασ Β, για τον οπούον απαιτεύται ατομικό 
παρακολούθηςη, αρχεύο, το οπούο περιϋχει τα αποτελϋςματα αυτόσ τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ. 

2. Για τουσ ςκοπούσ τησ παρ. 1, τηρούνται από την επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, 
τον εργοδότη, τα ακόλουθα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα για τουσ εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ: 

α) αρχεύο εκθϋςεων ατομικών δόςεων ςύμφωνα με τα ϊρθρα 41, 42, 51, 52, 53, οι τιμϋσ των οπούων ϋχουν 
μετρηθεύ ό υπολογιςτεύ, ανϊλογα με την περύπτωςη· 

β) ςτην περύπτωςη εκθϋςεων που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 42, 52 και 53, οι αναφορϋσ ςχετικϊ με τισ 
ςυνθόκεσ και τα ληφθϋντα μϋτρα· 

γ) τα αποτελϋςματα τησ παρακολούθηςησ του χώρου εργαςύασ που χρηςιμοποιόθηκαν για τον υπολογιςμό 
τησ δόςησ του εργαζομϋνου, όταν εύναι αναγκαύο. 

3. Οι εκθϋςεισ που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 42, 52, 53 καταγρϊφονται χωριςτϊ ςτο αρχεύο δόςησ για το 
οπούο γύνεται λόγοσ ςτην παρ. 1. 

4. Σο αρχεύο δόςεων για το οπούο γύνεται λόγοσ ςτην παρ. 1 υποβϊλλεται από την επιχεύρηςη ό, ςτην 
περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, από τον εργοδότη ςτην ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ εντϊςςει το παραπϊνω αρχεύο 
ςτο Εθνικό Αρχεύο Δόςεων τησ περύπτωςησ ιη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α'258), το οπούο 
αναπτύςςει και τηρεύ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Παραρτόματοσ Φ και το οπούο αποτελεύ μϋροσ τησ 
εθνικόσ βϊςησ δεδομϋνων τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α'258). 

5. Οι αναφερόμενεσ ςτην παρ. 1 πληροφορύεσ, αφού τεθούν ςτο Εθνικό Αρχεύο Δόςεων κατϊ τα αναφερόμενα 
ςτην παρ. 4, φυλϊςςονται από την ΕΕΑΕ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ επαγγελματικόσ ζωόσ των εργαζομϋνων 
που ςυνεπϊγεται ϋκθεςη ςε ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ, αλλϊ και μετϋπειτα, ϋωσ ότου αυτού ςυμπληρώςουν ό 
θα ςυμπλόρωναν την ηλικύα των 75 ετών, αλλϊ ςε κϊθε περύπτωςη όχι για διϊςτημα μικρότερο των 30 ετών 
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από την παύςη τησ εργαςύασ που ςυνεπϊγεται ϋκθεςη. 

Ωρθρο 44 

(Ωρθρο 44 τησ Οδηγύασ) 

Πρόςβαςη ςτα αποτελϋςματα τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ 

1. Η επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη των εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ μεριμνϊ ώςτε τα 
αποτελϋςματα τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 41, 42, 52 και 53 να: 

α) τύθενται ςτη διϊθεςη τησ ΕΕΑΕ· 

β) τύθενται ςτη διϊθεςη του ενδιαφερόμενου εργαζομϋνου ςύμφωνα με την παρ. 2· 

γ) υποβϊλλονται ςτην υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ με ςκοπό την ερμηνεύα από αυτόν των επιπτώςεων 
των αποτελεςμϊτων ςτην υγεύα των ανθρώπων, ςύμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 45· 

δ) υποβϊλλονται ςτο Εθνικό Αρχεύο Δόςεων τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α'258). 

2. Η επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ χορηγεύ ςτουσ εργαζομϋνουσ, μετϊ 
από αύτημϊ τουσ, πρόςβαςη: α) ςτα αποτελϋςματα τησ ατομικόσ τουσ παρακολούθηςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποτελεςμϊτων των μετρόςεων που ενδεχομϋνωσ πραγματοποιόθηκαν για την 
εκτύμηςη των αποτελεςμϊτων τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ· ό β) ςτουσ υπολογιςμούσ των δόςεών τουσ 
που ϋγιναν ωσ αποτϋλεςμα τησ επιτόρηςησ του χώρου εργαςύασ. 

3. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ καθορύζονται οι τρόποι διϊθεςησ και υποβολόσ των αποτελεςμϊτων τησ ατομικόσ 
παρακολούθηςησ τησ παρ. 1. 

4. ε περύπτωςη ϋκθεςησ λόγω ατυχόματοσ ό επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, η επιχεύρηςη ό ο 
οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ ανακοινώνει αμελλητύ τα αποτελϋςματα τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ και 
των υπολογιςμών των δόςεων ςτο ϊτομο που ϋχει εκτεθεύ, καθώσ και ςτην ΕΕΑΕ. 

5. Η επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικού εργαζομϋνου, ο εργοδότησ, οι υπηρεςύεσ επαγγελματικόσ 
υγεύασ, οι εμπειρογνώμονεσ ακτινοπροςταςύασ, οι υπηρεςύεσ δοςιμετρύασ και η ΕΕΑΕ ανταλλϊςςουν όλεσ τισ 
ςχετικϋσ πληροφορύεσ για τισ δόςεισ που ϋχει προηγουμϋνωσ λϊβει κϊποιοσ εργαζόμενοσ με ςκοπό α) ο εν 
λόγω εργαζόμενοσ να πραγματοποιόςει ιατρικϋσ εξετϊςεισ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 45, πριν από την 
απαςχόληςό του ό την ταξινόμηςό του ςτην κατηγορύα Α και β) να ελϋγχεται η εφεξόσ ϋκθεςη του εν λόγω 
εργαζομϋνου. 

Ωρθρο 45 

(Ωρθρο 45 τησ Οδηγύασ) 

Ιατρικό παρακολούθηςη εκτιθϋμενων εργαζομϋνων 

1. Η ιατρικό παρακολούθηςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων ςτηρύζεται ςτισ αρχϋσ που διϋπουν γενικϊ την 
ιατρικό τησ εργαςύασ με βϊςη τον ν. 3850/2010 (Α΄84). 

2. Η ιατρικό παρακολούθηςη των εργαζομϋνων τησ κατηγορύασ Α καλύπτεται από την υπηρεςύα 
επαγγελματικόσ υγεύασ. Η ιατρικό αυτό παρακολούθηςη ϋχει ςκοπό να διαπιςτωθεύ η κατϊςταςη τησ υγεύασ 
των υπό παρακολούθηςη εργαζομϋνων ςε ό,τι αφορϊ την ικανότητϊ τουσ να διεκπεραιώνουν τα καθόκοντα 
που τουσ ανατύθενται. Προσ τον ςκοπό αυτόν, η υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ ϋχει πρόςβαςη ςε κϊθε 
ςχετικό πληροφορύα που χρειϊζεται, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςυνθηκών του περιβϊλλοντοσ ςτουσ 
χώρουσ εργαςύασ. 

3. Η ιατρικό παρακολούθηςη περιλαμβϊνει: 

α) ιατρικό εξϋταςη πριν από την πρόςληψη ό την ταξινόμηςη ωσ εργαζομϋνου κατηγορύασ Α, ώςτε να 
διαπιςτωθεύ εϊν ο εν λόγω εργαζόμενοσ εύναι ικανόσ να εργϊζεται ωσ εργαζόμενοσ τησ κατηγορύασ Α· 

β) περιοδικϋσ εξετϊςεισ υγεύασ τουλϊχιςτον μύα φορϊ το ϋτοσ, προκειμϋνου να καθοριςτεύ εϊν οι εργαζόμενοι 
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τησ κατηγορύασ Α παραμϋνουν ικανού να εκτελούν τα καθόκοντϊ τουσ. Η φύςη των εν λόγω εξετϊςεων, οι 
οπούεσ μπορούν να διενεργηθούν όςεσ φορϋσ κρύνει αναγκαύο η υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ, εξαρτϊται 
από τον τύπο τησ εργαςύασ και από την κατϊςταςη υγεύασ του ςυγκεκριμϋνου εργαζομϋνου. 

4. Η υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ μπορεύ να υποδεύξει την ανϊγκη ιατρικόσ παρακολούθηςησ και μετϊ 
την παύςη τησ εργαςύασ για όςο διϊςτημα κρύνει αναγκαύο για τη διαφύλαξη τησ υγεύασ του εν λόγω ατόμου. 

Ωρθρο 46 

(Ωρθρο 46 τησ Οδηγύασ) 

Ιατρικό ταξινόμηςη 

Η ιατρικό ταξινόμηςη όςον αφορϊ την καταλληλότητα των εργαζομϋνων τησ κατηγορύασ Α για εργαςύα με 
ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ εύναι η ακόλουθη: 

α) κατϊλληλοσ, 

β) κατϊλληλοσ υπό οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, 

γ) ακατϊλληλοσ. 

Ωρθρο 47 

(Ωρθρο 47 τησ Οδηγύασ) 

Απαγόρευςη απαςχόληςησ ό ταξινόμηςησ ακατϊλληλων εργαζομϋνων 

Απαγορεύεται η απαςχόληςη εργαζομϋνου ό η ταξινόμηςό του για οποιοδόποτε χρονικό διϊςτημα ςε 
ςυγκεκριμϋνη θϋςη ωσ εργαζομϋνου τησ κατηγορύασ Α, εϊν ςύμφωνα με την ιατρικό παρακολούθηςη κριθεύ 
ακατϊλληλοσ για τη ςυγκεκριμϋνη αυτό θϋςη. 

Ωρθρο 48 

(Ωρθρο 48 τησ Οδηγύασ) 

Ιατρικού φϊκελοι 

1. Η επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ τηρεύ για κϊθε εργαζόμενο τησ 
κατηγορύασ Α ιατρικό φϊκελο, ο οπούοσ ενημερώνεται για όςο διϊςτημα ο ενδιαφερόμενοσ παραμϋνει ςτην 
κατηγορύα αυτό. Οι φϊκελοι φυλϊςςονται από την επιχεύρηςη ό, ςτην περύπτωςη των εξωτερικών 
εργαζομϋνων, από τον εργοδότη μϋχρι το ϊτομο να ςυμπληρώςει ό θα ςυμπλόρωνε την ηλικύα των 75 ετών, 
αλλϊ οπωςδόποτε όχι λιγότερο από 30 ϋτη μετϊ την παύςη τησ εργαςύασ που ςυνεπϊγεται ϋκθεςη ςε 
ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ. 

2. Ο ιατρικόσ φϊκελοσ περιλαμβϊνει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη φύςη τησ απαςχόληςησ, τα αποτελϋςματα 
των ιατρικών εξετϊςεων πριν από την πρόςληψη ό την ταξινόμηςη του εργαζομϋνου ςτην κατηγορύα Α, τισ 
περιοδικϋσ ιατρικϋσ εξετϊςεισ, καθώσ και την καταγραφό των δόςεων, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 43. 

Ωρθρο 49 

(Ωρθρο 49 τησ Οδηγύασ) 

Ειδικό ιατρικό παρακολούθηςη 

1. Πϋραν τησ ιατρικόσ παρακολούθηςησ εκτιθϋμενων εργαζομϋνων ςύμφωνα με το ϊρθρο 45, η επιχεύρηςη ό, 
ςτην περύπτωςη εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ, ό ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ λαμβϊνει κϊθε 
πρόςθετο μϋτρο που κρύνεται απαραύτητο από την υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ, όπωσ περαιτϋρω 
εξετϊςεισ, μϋτρα απορρύπανςησ, επεύγουςα ιατρικό περύθαλψη ό ϊλλα μϋτρα που καθορύζει η υπηρεςύα αυτό. 

2. Ειδικό ιατρικό επύβλεψη αςκεύται ςε κϊθε περύπτωςη κατϊ την οπούα ςημειώνεται υπϋρβαςη 
οποιουδόποτε από τα όρια δόςησ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 9. 
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3. Οι μετϋπειτα ςυνθόκεσ ϋκθεςησ προώποθϋτουν τη ςύμφωνη γνώμη τησ υπηρεςύασ επαγγελματικόσ υγεύασ. 

Ωρθρο 50 

(Ωρθρο 50 τησ Οδηγύασ) 

Προςφυγϋσ 

Κατϊ των διαπιςτώςεων και των αποφϊςεων που λαμβϊνονται ςύμφωνα με τα ϊρθρα 46, 47 και 49 ο 
εργαζόμενοσ και η επιχεύρηςη, ό, ςτην περύπτωςη των εξωτερικών εργαζομϋνων, ο εργοδότησ δύναται να 
αςκόςουν ενδικοφανό προςφυγό εντόσ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ 
ενώπιον τησ Ειδικόσ Επιτροπόσ Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών Ακτινοβολιών του ϊρθρου 23 του ν. 
3868/2010 (Α΄129), η οπούα αποφαύνεται εντόσ δύο (2) μηνών. Κατϊ των αποφϊςεων τησ ωσ ϊνω επιτροπόσ 
αςκεύται προςφυγό ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου Αθηνών. 

Ωρθρο 51 

(Ωρθρο 51 τησ Οδηγύασ) 

Προςταςύα των εξωτερικών εργαζομϋνων 

1. Για κϊθε εξωτερικό εργαζόμενο τηρεύται ςύςτημα ατομικόσ παρακολούθηςησ από την ΕΕΑΕ, κατόπιν 
αύτηςησ που υποβϊλλει αμελλητύ ο εργοδότησ, το οπούο εξαςφαλύζει προςταςύα ιςοδύναμη με εκεύνη των 
εκτιθϋμενων εργαζομϋνων που απαςχολούνται μόνιμα από την επιχεύρηςη. Σο ςύςτημα αυτό μπορεύ να ϋχει 
τη μορφό βιβλιαρύου ατομικόσ παρακολούθηςησ (ΒΑΠ) κατϊ τισ διατϊξεισ που αναφϋρονται ςτο τμόμα Γ 
του Παραρτόματοσ Φ. 

2. Η επιχεύρηςη εύναι υπεύθυνη, ϊμεςα ό μϋςω ςυμβατικών ςυμφωνιών με τον εργοδότη των εξωτερικών 
εργαζομϋνων, για τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ τησ ακτινοπροςταςύασ αυτών των εργαζομϋνων, οι οπούεσ εύναι 
ϊμεςα ςυνυφαςμϋνεσ με τη φύςη των δραςτηριοτότων τουσ ςτην επιχεύρηςη. 

3. Ειδικότερα, ωσ ελϊχιςτη απαύτηςη, η επιχεύρηςη οφεύλει: 

α) για τουσ εξωτερικούσ εργαζομϋνουσ κατηγορύασ Α που ειςϋρχονται ςε ελεγχόμενεσ περιοχϋσ, να 
εξακριβώνει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι ϋχουν χαρακτηριςτεύ κατϊλληλοι από ιατρικό ϊποψη για τισ 
δραςτηριότητεσ που θα τουσ ανατεθούν· 

β) να εξακριβώνει αν η ταξινόμηςη κϊθε εξωτερικού εργαζομϋνου εύναι ενδεδειγμϋνη ςε ςυνϊρτηςη με τισ 
δόςεισ που ενδϋχεται αυτόσ να λϊβει μϋςα ςτην επιχεύρηςη· 

γ) για την εύςοδο ςε ελεγχόμενεσ περιοχϋσ, να βεβαιώνεται ότι ο εξωτερικόσ εργαζόμενοσ, εκτόσ από τη 
βαςικό εκπαύδευςη ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ, ϋχει λϊβει ειδικϋσ οδηγύεσ και ειδικό κατϊρτιςη για τισ 
ιδιομορφύεσ του χώρου εργαςύασ καθώσ και για τισ διενεργούμενεσ δραςτηριότητεσ ςύμφωνα με τισ 
περιπτώςεισ γ και δ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 15· 

δ) για την εύςοδο ςε επιβλεπόμενεσ περιοχϋσ, να βεβαιώνεται ότι ο εξωτερικόσ εργαζόμενοσ ϋχει λϊβει τισ 
ενδεικνυόμενεσ οδηγύεσ εργαςύασ αναφορικϊ με τον κύνδυνο από την ακτινοβολύα που απορρϋει από τισ 
πηγϋσ και τισ αντύςτοιχεσ εργαςύεσ, όπωσ απαιτεύται από την περύπτωςη γ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 38· 

ε) να βεβαιώνεται ότι ο εξωτερικόσ εργαζόμενοσ διαθϋτει τον αναγκαύο εξοπλιςμό ατομικόσ προςταςύασ· 

ςτ) να βεβαιώνεται ότι ο εξωτερικόσ εργαζόμενοσ απολαύει ατομικόσ παρακολούθηςησ τησ ϋκθεςησ, 
κατϊλληλησ για τη φύςη τησ δραςτηριότητασ και ότι υπόκειται ςτην ενδεχομϋνωσ αναγκαύα πρόςθετη 
δοςιμετρικό παρακολούθηςη μϋςω δοςιμϋτρων ϊμεςησ ανϊγνωςησ· 

ζ) να εξαςφαλύζει τη ςυμμόρφωςη με το ςύςτημα ακτινοπροςταςύασ που ορύζεται ςτο Κεφϊλαιο Γ΄· 

η) για την εύςοδο ςε ελεγχόμενεσ περιοχϋσ, ϋπειτα από κϊθε δραςτηριότητα, να βεβαιώνεται ό να λαμβϊνει 
τα κατϊλληλα μϋτρα ώςτε να διαςφαλύζεται η καταχώριςη των ακτινολογικών ςτοιχεύων ατομικόσ 
παρακολούθηςησ τησ ϋκθεςησ κϊθε εξωτερικού εργαζομϋνου κατηγορύασ Α, κατϊ την ϋννοια του ςημεύου 2, 
τμόμα Β, Παρϊρτημα Φ. 
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4. Ο εργοδότησ των εξωτερικών εργαζομϋνων εξαςφαλύζει, ϊμεςα ό μϋςω ςυμβατικόσ ςυμφωνύασ με την 
επιχεύρηςη, ότι η ακτινοπροςταςύα των εργαζομϋνων του πραγματοποιεύται ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ 
διατϊξεισ του παρόντοσ και ειδικότερα:  

α) εξαςφαλύζει τη ςυμμόρφωςη με το ςύςτημα ακτινοπροςταςύασ που ορύζεται ςτο Κεφϊλαιο Γ΄· 

β) εξαςφαλύζει την πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτον τομϋα τησ ακτινοπροςταςύασ που προβλϋπουν οι 
περιπτώςεισ α, β και ε τησ παρ. 1 του ϊρθρου 15 και οι παρ. 2, 3 και 4 του ιδύου ϊρθρου· 

γ) εγγυϊται ότι πραγματοποιεύται κατϊλληλη εκτύμηςη τησ ϋκθεςησ των εξωτερικών εργαζομϋνων ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 39 και ότι οι εξωτερικού εργαζόμενοι κατηγορύασ Α υπόκεινται ςε ιατρικό παρακολούθηςη, 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ που καθορύζονται ςτα ϊρθρα 41 ϋωσ 49· 

δ) εξαςφαλύζει ότι τα ακτινολογικϊ δεδομϋνα ατομικόσ παρακολούθηςησ τησ ϋκθεςησ κϊθε εργαζομϋνου 
κατηγορύασ Α κατϊ την ϋννοια του ςημεύου 1, τμόμα Β, Παρϊρτημα X, επικαιροποιούνται ςυνεχώσ ςτο Εθνικό 
Αρχεύο Δόςεων τησ EEAE τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του παρόντοσ· 

ε) ενημερώνεται εκ των προτϋρων για τη φύςη τησ εργαςύασ των εξωτερικών εργαζομϋνων, το εύδοσ τησ 
πιθανόσ ακτινοβόληςησ, τον χώρο, τουσ πιθανούσ κινδύνουσ για τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα, την 
εκτύμηςη τησ πιθανόσ δόςησ, καθώσ και το ςύςτημα προςταςύασ· 

ςτ) γνωρύζει τισ ιδιαιτερότητεσ ςτην εκτύμηςη τησ δόςησ του εξωτερικού εργαζομϋνου και μεριμνϊ για τη 
χορόγηςη δοςιμϋτρου ϊμεςησ ανϊγνωςησ, επιπρόςθετα του παθητικού ανιχνευτό. Διερευνϊ πιθανϋσ 
υπερβϊςεισ των περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ, τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ ςε ςυνεργαςύα με τον 
εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ τησ επιχεύρηςησ· 

ζ) εύναι υπεύθυνοσ για τη ςυνϋχιςη τησ ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ, ςε περύπτωςη που ο εργαζόμενοσ 
απαςχολεύται ςε ϊλλο κρϊτοσ· 

η) ενημερώνεται, προτού αναθϋςει δραςτηριότητεσ ςε νεοπροςληφθϋντα εξωτερικό εργαζόμενο, για τη δόςη 
που εύχε λϊβει ο εργαζόμενοσ ώςτε να μη γύνεται υπϋρβαςη των ορύων δόςησ. 

5. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ από την επιχεύρηςη ό από τον εργοδότη ότι απαιτεύται επιπρόςθετη 
εκπαύδευςη, τότε αυτό παρϋχεται ςτον εξωτερικό εργαζόμενο με την ευθύνη του εμπειρογνώμονα 
ακτινοπροςταςύασ τησ επιχεύρηςησ. 

6. α) Όλοι οι εξωτερικού εργαζόμενοι ςυμβϊλλουν προςωπικϊ, ςτον βαθμό που αυτό εύναι εφικτό, ςτην 
προςταςύα που τουσ παρϋχεται από το ςύςτημα ατομικόσ παρακολούθηςησ που προβλϋπεται ςτην παρ. 1, με 
την επιφύλαξη των ευθυνών τησ επιχεύρηςησ ό του εργοδότη. 

β) Οι εξωτερικού εργαζόμενοι εύναι υπεύθυνοι για το ΒΑΠ ώςτε να μην το καταςτρϋψουν και να μην 
αλλοιώςουν τα ςτοιχεύα που αυτό περιλαμβϊνει, να το θϋτουν ςτη διϊθεςη του εμπειρογνώμονα 
ακτινοπροςταςύασ τησ επιχεύρηςησ, να μεριμνούν για την καταγραφό των δόςεων που λαμβϊνουν κατϊ την 
ϊςκηςη των δραςτηριοτότων τουσ και τη γενικότερη τόρηςό του. ε περύπτωςη που το ΒΑΠ χαθεύ, ο 
εργαζόμενοσ το αναφϋρει ςτον εργοδότη του, ο οπούοσ φροντύζει για την ϋκδοςη νϋου από την ΕΕΑΕ.  

Ωρθρο 52 

(Ωρθρο 52 τησ Οδηγύασ) 

Εκθϋςεισ κατόπιν ειδικόσ ϊδειασ 

1. ε εξαιρετικϋσ καταςτϊςεισ, οι οπούεσ αξιολογούνται κατϊ περύπτωςη, εξαιρουμϋνων των καταςτϊςεων 
ϋκτακτησ ανϊγκησ, η ΕΕΑΕ μπορεύ, κατόπιν αύτηςησ τησ επιχεύρηςησ και εφόςον εύναι αναγκαύο για την 
εκτϋλεςη οριςμϋνων ειδικών εργαςιών, να εγκρύνει, για οριςμϋνουσ εργαζομϋνουσ που προςδιορύζονται 
ονομαςτικώσ, ατομικϋσ επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ μεγαλύτερεσ από τα όρια δόςησ που καθορύζονται ςτο 
ϊρθρο 9, υπό τον όρο ότι οι εκθϋςεισ αυτϋσ θα περιορύζονται χρονικϊ, καθώσ και τοπικϊ ςε οριςμϋνουσ 
χώρουσ εργαςύασ. Η ϋγκριςη των εκθϋςεων αυτών γύνεται πριν την ϋναρξη των ειδικών εργαςιών. την 
αύτηςη, η επιχεύρηςη δικαιολογεύ λεπτομερώσ την εν λόγω ϋκθεςη εκ των προτϋρων, εφόςον εναλλακτικϋσ 
διαδικαςύεσ δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν. Σο περιοριςτικό επύπεδο δόςησ για τισ εκθϋςεισ κατόπιν 
ειδικόσ ϊδειασ καθορύζεται ςτα 50 mSv κατϊ τη διϊρκεια ενόσ μεμονωμϋνου ϋτουσ, με την προώπόθεςη ότι η 
μϋγιςτη αθροιςτικό δόςη κϊθε πενταετύασ δεν υπερβαύνει τα 100 mSv. Οι τιμϋσ αυτϋσ δύναται να 
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τροποποιούνται προσ μικρότερα επύπεδα, με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, ανϊλογα με το εγκεκριμϋνο εύδοσ ό 
κατηγορύα πρακτικόσ, την ηλικύα και την κατϊςταςη τησ υγεύασ των εν λόγω εργαζομϋνων, καθώσ και την 
αρχό τησ κλιμακούμενησ προςϋγγιςησ. 

2. τισ ωσ ϊνω εκθϋςεισ με ειδικό ϊδεια, λαμβϊνονται υπόψη οι εξόσ όροι: 

α) ςε τϋτοιεσ εκθϋςεισ με ειδικό ϊδεια επιτρϋπεται να υποβϊλλονται μόνον οι εργαζόμενοι τησ κατηγορύασ Α, 
όπωσ ορύζονται από το ϊρθρο 40 ό τα πληρώματα διαςτημικών οχημϊτων· 

β) αποκλεύονται από κϊθε τϋτοια ϋκθεςη οι μαθητευόμενοι, οι ςπουδαςτϋσ, οι ϋγκυοι εργαζόμενεσ και, 
εφόςον υπϊρχει κύνδυνοσ πρόςληψησ ραδιενϋργειασ ό ςωματικόσ ρύπανςησ, οι γαλουχούςεσ εργαζόμενεσ· 

γ) οι επιχειρόςεισ αιτιολογούν τισ εκθϋςεισ αυτϋσ εκ των προτϋρων και τισ ςυζητούν διεξοδικϊ με τουσ 
εργαζομϋνουσ, τουσ εκπροςώπουσ τουσ, την υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ και τον εμπειρογνώμονα 
ακτινοπροςταςύασ· 

δ) ςτουσ οικεύουσ εργαζομϋνουσ παρϋχεται, από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ τησ επιχεύρηςησ, εκ 
των προτϋρων ενημϋρωςη για τουσ ενεχόμενουσ κινδύνουσ και για τισ προφυλϊξεισ που πρϋπει να ληφθούν 
κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη εργαςύα· 

ε) οι εργαζόμενοι ϋχουν ςυναινϋςει· 

ςτ) όλεσ οι δόςεισ οι ςχετικϋσ με τισ εκθϋςεισ αυτϋσ καταγρϊφονται χωριςτϊ ςτον ιατρικό φϊκελο που 
αναφϋρει το ϊρθρο 48 και ςτον ατομικό φϊκελο που αναφϋρει το ϊρθρο 43· 

ζ) οι εκθϋςεισ αυτϋσ δεν επιτρϋπονται ςε εργαζομϋνουσ που ϋχουν εκτεθεύ κατϊ τουσ δώδεκα προηγούμενουσ 
μόνεσ ςε δόςεισ που υπερβαύνουν τα όρια δόςησ, όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 9, καθώσ και ςε 
εργαζομϋνουσ που ϋχουν λϊβει προηγουμϋνωσ δόςεισ, το ϊθροιςμα των οπούων όπωσ ϋχει εκτιμηθεύ ό 
μετρηθεύ υπερβαύνει τα 100 mSv· 

η) για μεταγενϋςτερεσ αντύςτοιχεσ εκθϋςεισ γνωμοδοτεύ η υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ και ο 
εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ, αφού ενημερωθούν πλόρωσ για τον ιατρικό φϊκελο (κατϊ το ϊρθρο 
48) και τον ατομικό φϊκελο (κατϊ το ϊρθρο 43) του εργαζομϋνου.  

3. Η υπϋρβαςη των ορύων δόςησ, λόγω ϋκθεςησ κατόπιν ειδικόσ ϊδειασ δεν ςυνιςτϊ λόγο αποκλειςμού του 
εργαζομϋνου από τη ςυνόθη απαςχόληςό του ό μετϊθεςησ του εργαζομϋνου χωρύσ τη ςυγκατϊθεςό του. 

4. Η ϋκθεςη πληρώματοσ διαςτημικών οχημϊτων ϊνω των ορύων δόςησ αντιμετωπύζεται ωσ ϋκθεςη κατόπιν 
ειδικόσ ϊδειασ. 

Ωρθρο 53 

(Ωρθρο 53 τησ Οδηγύασ) 

Επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ 

1. Οι επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ παραμϋνουν, κατϊ το δυνατόν, κϊτω από τισ τιμϋσ των 
ορύων δόςησ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 9. 

2. τισ περιπτώςεισ όπου η ανωτϋρω προώπόθεςη δεν εύναι εφικτό, ιςχύουν τα ακόλουθα: 

α) ωσ επύπεδα αναφορϊσ για την επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι τιμϋσ ενεργού δόςησ από 
την εξωτερικό ακτινοβολύα που δεν υπερβαύνουν την τιμό των 50 mSv, εφαρμοζομϋνων αναλόγωσ ςτα Ειδικϊ 
χϋδια Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη του ϊρθρου 97 και ςτα εςωτερικϊ ςχϋδια 
απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη των επιχειρόςεων˙ 

β) ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, για τη διϊςωςη ζωών, την πρόληψη ςοβαρών βλαβών τησ υγεύασ που 
προκαλούνται από την ακτινοβολύα, την αποτροπό μεγϊλησ ςυλλογικόσ δόςησ, την πρόληψη καταςτροφικών 
ςυνθηκών που θα μπορούςαν να επηρεϊζουν ςημαντικϊ τουσ ανθρώπουσ και το περιβϊλλον, τα επύπεδα 
αναφορϊσ τησ περύπτωςησ α δύναται να εύναι μεγαλύτερα των 50 mSv, χωρύσ ωςτόςο να υπερβαύνουν τα 
500 mSv. 
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3. Οι εργαζόμενοι ϋκτακτησ ανϊγκησ που ενδϋχεται να βρεθούν ςε ςυνθόκεσ με πιθανό υπϋρβαςη τησ ενεργού 
δόςησ των 50 mSv, ενημερώνονται από την επιχεύρηςη ό τον οργανιςμό ϋκτακτησ ανϊγκησ πλόρωσ και 
ςαφώσ και εκ των προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ που υφύςτανται για την υγεύα τουσ και 
αναλαμβϊνουν τη δρϊςη εθελοντικώσ. Οι εργαζόμενοι αυτού ϋχουν τη δυνατότητα να ανακαλούν την 
προςφορϊ τουσ. Η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ τουσ παρϋχει τα απαραύτητα κατϊ το 
δυνατό προςτατευτικϊ μϋςα καθώσ και, ςτο μϋτρο του δυνατού, απαραύτητη εκπαύδευςη για τισ δρϊςεισ που 
αναμϋνεται να λϊβουν μϋροσ ειδϊλλωσ δεν επιτρϋπεται η ςυμμετοχό τουσ. Ομούωσ δεν επιτρϋπεται η 
ςυμμετοχό εργαζόμενων γυναικών που γνωρύζουν ότι εύναι ϋγκυοι ό που μπορεύ να εύναι ϋγκυοι. 

4. ε περύπτωςη ςυμβϊντοσ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ εξαςφαλύζει τη δοςιμετρικό ατομικό παρακολούθηςη των εργαζομϋνων ϋκτακτησ 
ανϊγκησ. Ανϊλογα με τισ περιςτϊςεισ, διενεργεύται ατομικό παρακολούθηςη ό εκτύμηςη των ατομικών 
δόςεων. 

5. α) ε περύπτωςη ςυμβϊντοσ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ εξαςφαλύζει την ειδικό ιατρικό παρακολούθηςη των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ, 
όπωσ ορύζει το ϊρθρο 49, ανϊλογα με τισ περιςτϊςεισ.  

β) Η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ εκτιμϊ, κατϊ το δυνατό, και φροντύζει για την καταχώριςη 
όλων των επαγγελματικών εκθϋςεων ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτον ιατρικό φϊκελο (κατϊ το ϊρθρο 48) και τον 
ατομικό φϊκελο (κατϊ το ϊρθρο 43) του εργαζομϋνου. Επιπρόςθετα, ενημερώνει, όςο το δυνατό πιο ςύντομα 
γύνεται, τον εργαζόμενο για τισ εκθϋςεισ, όπωσ αυτϋσ ϋχουν εκτιμηθεύ, και για τουσ πιθανούσ επακόλουθουσ 
κινδύνουσ για την υγεύα του. 

γ) ε περύπτωςη ςυμβϊντοσ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ που αποδεδειγμϋνα υπερβαύνει την 
τιμό ενεργού δόςησ των 50 mSv, ο εργαζόμενοσ υπόκειται ςε ιατρικό παρακολούθηςη και προςφϋρει τισ 
ςυνηθιςμϋνεσ, ανϊλογα με την ειδικότητϊ του υπηρεςύεσ, χωρύσ να εκτύθεται ςε ακτινοβολύα προςωρινϊ ό 
μόνιμα, ανϊλογα με τισ οδηγύεσ τησ υπηρεςύασ επαγγελματικόσ υγεύασ. Η υπϋρβαςη των 50 mSv ςε καμύα 
περύπτωςη δεν αποτελεύ λόγο απομϊκρυνςόσ του από την εργαςύα του. 

6. Η επιχεύρηςη ό ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι υπεύθυνοσ για την αξιολόγηςη τησ ϋκθεςησ των 
εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ, τόςο κατϊ το ςτϊδιο τησ ετοιμότητασ όςο και τησ απόκριςησ ςε  ϋκτακτη 
ανϊγκη. το ςτϊδιο τησ ετοιμότητασ, η αξιολόγηςη τησ ϋκθεςησ των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ 
αποτελεύ μϋροσ τησ μελϋτησ αςφϊλειασ ό των εςωτερικών ςχεδύων απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη τησ 
επιχεύρηςησ ό του οργανιςμού ϋκτακτησ ανϊγκησ. τα εςωτερικϊ ςχϋδια απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη 
καθορύζονται οι διαδικαςύεσ και τα μϋςα για την αξιολόγηςη τησ ϋκθεςησ των εργαζομϋνων κατϊ την 
απόκριςη ςε ϋκτακτη ανϊγκη. Ειδικϊ για τουσ εργαζομϋνουσ ϋκτακτησ ανϊγκησ των οργανιςμών ϋκτακτησ 
ανϊγκησ η αξιολόγηςη τησ ϋκθεςησ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ από την ΕΕΑΕ, ύςτερα από ςχετικό αύτηςη 
του οργανιςμού ςτην ΕΕΑΕ.  

7. Ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςυνεργϊζεται με επόπτη ακτινοπροςταςύασ υπεύθυνο για: 

α) την αξιολόγηςη τησ ϋκθεςησ τησ παρ. 6,  

β) το πρόγραμμα ατομικόσ δοςιμϋτρηςησ των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ, ιδιαύτερα κατϊ την απόκριςη 
ςε ϋκτακτη ανϊγκη,  

γ) τον προςδιοριςμό των μϋτρων και τεχνικών μϋςων προςταςύασ των εργαζομϋνων για τον περιοριςμό τησ 
ϋκθεςόσ τουσ.  

Ωρθρο 54 

(Ωρθρο 54 τησ Οδηγύασ) 

Ραδόνιο ςτουσ χώρουσ εργαςύασ 

1. Σο εθνικό επύπεδο αναφορϊσ για τη ςυγκϋντρωςη ραδονύου ςε εςωτερικούσ χώρουσ εργαςύασ καθορύζεται 
ςε 300 Bq m–3 (ωσ ετόςιοσ μϋςοσ όροσ τησ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ ςτην ατμόςφαιρα). Η τιμό αυτό 
μπορεύ να αλλϊξει με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ εφόςον προκύψουν νϋα επιςτημονικϊ δεδομϋνα ό τούτο 
δικαιολογεύται από τισ επικρατούςεσ ςυνθόκεσ.  

2. Η ΕΕΑΕ μεριμνϊ για την εκτϋλεςη μετρόςεων ραδονύου ςύμφωνα με το εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ τησ παρ. 1 
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του ϊρθρου 103: 

α) ςε χώρουσ εργαςύασ εντόσ των περιοχών που ϋχουν καθοριςτεύ ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 103, οι 
οπούοι βρύςκονται ςτο ιςόγειο ό ςτο υπόγειο, λαμβανομϋνου υπόψη του ςημεύου 2 του Παραρτόματοσ XVΙΙΙ, 
καθώσ και 

β) ςε ειδικούσ τύπουσ χώρων εργαςύασ, λαμβανομϋνου υπόψη του ςημεύου 3 του Παραρτόματοσ XVΙΙΙ. 

Οι ανωτϋρω μετρόςεισ εκτελούνται από ϊτομα ό φορεύσ, η ςχετικό επϊρκεια των οπούων αναγνωρύζεται από 
την ΕΕΑΕ, βϊςει κριτηρύων που καθορύζονται με απόφαςό τησ. 

3. ε περιοχϋσ εντόσ χώρων εργαςύασ, όπου οι ςυγκεντρώςεισ ραδονύου, ςυνεχύζουν να υπερβαύνουν το 
εθνικό επύπεδο αναφορϊσ τησ παρ. 1, παρϊ τα ληφθϋντα μϋτρα ςύμφωνα με την αρχό τησ βελτιςτοπούηςησ 
που θεςπύζεται ςτο Κεφϊλαιο Γ΄, απαιτεύται γνωςτοπούηςη αυτόσ τησ κατϊςταςησ ςύμφωνα με την παρ. 2 
του ϊρθρου 25, εφαρμόζεται δε η παρ. 2 του ϊρθρου 35. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

(Κεφϊλαιο VII τησ Οδηγύασ) 

ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

Ωρθρο 55 

(Ωρθρο 55 τησ Οδηγύασ) 

Αιτιολόγηςη 

1. Από τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ πρϋπει να προκύπτει επαρκϋσ καθαρό όφελοσ, ςταθμύζοντασ το ςύνολο των 
δυνητικών διαγνωςτικών ό θεραπευτικών οφελών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϊμεςων οφελών για την 
υγεύα του ανθρώπου και των οφελών για την κοινωνύα, ϋναντι τησ ατομικόσ βλϊβησ που ενδϋχεται να 
προκαλϋςει η ϋκθεςη, λαμβανομϋνων υπόψη τησ αποτελεςματικότητασ, των οφελών και των κινδύνων των 
διαθϋςιμων εναλλακτικών τεχνικών που ϋχουν μεν τον ύδιο ςτόχο, αλλϊ δεν εκθϋτουν ςε ιοντύζουςα 
ακτινοβολύα ό εκθϋτουν λιγότερο. 

2. Η βαςικό αρχό που ορύζεται ςτην παρ. 1 εφαρμόζεται ωσ ακολούθωσ: 

α) τα νϋα εύδη πρακτικών που ενϋχουν ιατρικό ϋκθεςη αιτιολογούνται ςύμφωνα με το ϊρθρο 19, πριν αρχύςει 
η γενικευμϋνη εφαρμογό τουσ· 

β) όλεσ οι ιατρικϋσ εκθϋςεισ ατόμων αιτιολογούνται από τον παραπϋμποντα προκαταβολικϊ, βϊςει των 
ςτόχων τησ ϋκθεςησ και των χαρακτηριςτικών γνωριςμϊτων του ςυγκεκριμϋνου ατόμου· 

γ) όταν ϋνα εύδοσ πρακτικόσ, που ςυνεπϊγεται ιατρικό ϋκθεςη, δεν εύναι εν γϋνει αιτιολογημϋνο, μια ειδικό 
ατομικό ϋκθεςη αυτού του εύδουσ μπορεύ να αιτιολογεύται, ςε ειδικϋσ ςυνθόκεσ, οι οπούεσ αξιολογούνται και 
τεκμηριώνονται, κατϊ περύπτωςη· 

δ) ο παραπϋμπων και ο εφαρμόζων την πρακτικό, επιδιώκουν, εφόςον εύναι εφικτό, να ςυγκεντρώνουν 
προηγούμενεσ διαγνωςτικϋσ πληροφορύεσ ό ιατρικϊ αρχεύα ςχετικϊ με τη ςχεδιαζόμενη ϋκθεςη και εκτιμούν 
τα δεδομϋνα αυτϊ, προκειμϋνου να αποφεύγονται οι περιττϋσ εκθϋςεισ· 

ε) οι εκθϋςεισ για ιατρικό ό βιοώατρικό ϋρευνα αιτιολογούνται από την Επιτροπό Ιοντιζουςών και μη 
Ιοντιζουςών Ακτινοβολιών του ν. 3868/2010 (Α' 129) κατόπιν θετικόσ γνωμοδότηςησ του Κεντρικού 
υμβουλύου Τγεύασ (ΚΕΤ) ςε θϋματα ιατρικόσ δεοντολογύασ· 

ςτ) για τισ ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ διαδικαςύεσ ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων προληπτικόσ εξϋταςησ 
πληθυςμιακών ομϊδων, απαιτεύται ειδικό αιτιολόγηςη από την Επιτροπό Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών 
Ακτινοβολιών του ν. 3868/2010 (Α' 129), ςε ςυνεργαςύα με τισ ςυναφεύσ ιατρικϋσ επιςτημονικϋσ ενώςεισ ό 
τουσ ςχετικούσ φορεύσ· 

ζ) από την ϋκθεςη των παρεχόντων φροντύδα προκύπτει επαρκόσ ωφϋλεια, λαμβανομϋνων υπόψη των 
ϊμεςων οφελών για την υγεύα των αςθενών, των πιθανών οφελών για τον παρϋχοντα φροντύδα και τησ 
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βλϊβησ που ενδϋχεται να προκαλϋςει η ϋκθεςη· 

η) οποιαδόποτε ιατρικό ακτινολογικό διαδικαςύα ςε αςυμπτωματικό ϊτομο η οπούα εκτελεύται για την 
ϋγκαιρη διϊγνωςη μιασ αςθϋνειασ εκτελεύται ςτο πλαύςιο προγρϊμματοσ προληπτικόσ εξϋταςησ 
πληθυςμιακών ομϊδων ό απαιτεύ ειδικϊ τεκμηριωμϋνη αιτιολόγηςη για το ςυγκεκριμϋνο ϊτομο από τον 
εφαρμόζοντα την πρακτικό, κατόπιν ςυνεννόηςησ με τον παραπϋμποντα, ςύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ 
οδηγύεσ των ςχετικών ιατρικών επιςτημονικών ενώςεων και τησ Επιτροπόσ Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών 
Ακτινοβολιών του ν. 3868/2010 (Α' 129). Ιδιαύτερη προςοχό δύδεται ςτην ενημϋρωςη του ατόμου που 
υποβϊλλεται ςε ιατρικό ϋκθεςη κατϊ την περύπτωςη δ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 57. 

Ωρθρο 56 

(Ωρθρο 56 τησ Οδηγύασ) 

Βελτιςτοπούηςη 

1. Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι: 

α) όλεσ οι δόςεισ που οφεύλονται ςε ιατρικό ϋκθεςη για ςκοπούσ ακτινοδιαγνωςτικούσ, επεμβατικόσ 
ακτινολογύασ, ςχεδιαςμού, καθοδόγηςησ και επαλόθευςησ διατηρούνται ςτα κατώτερα λογικώσ εφικτϊ 
επύπεδα που απαιτούνται για τη λόψη των απαραύτητων ιατρικών πληροφοριών, λαμβϊνοντασ υπόψη 
οικονομικούσ και κοινωνικούσ παρϊγοντεσ· 

β) ςτισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ αςθενών για ακτινοθεραπευτικούσ ςκοπούσ οι εκθϋςεισ των ςτόχων-όγκων 
ςχεδιϊζονται ςε ατομικό επύπεδο και η υλοπούηςό τουσ επαληθεύεται κατϊλληλα, λαμβανομϋνου υπόψη ότι 
οι δόςεισ ςτουσ μη-ςτόχουσ όγκουσ και ιςτούσ οφεύλουν να διατηρούνται ςτα κατώτερα λογικώσ εφικτϊ 
επύπεδα ςυμβατϊ με τον ακτινοθεραπευτικό ςκοπό τησ ϋκθεςησ· 

γ) η βελτιςτοπούηςη περιλαμβϊνει την επιλογό εξοπλιςμού, ραδιοφαρμακευτικών προώόντων και 
ραδιενεργών πηγών, τη ςυμβατό παραγωγό επαρκών διαγνωςτικών πληροφοριών ό θεραπευτικών 
αποτελεςμϊτων, τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών, τη διαςφϊλιςη τησ 
ποιότητασ και την αξιολόγηςη και εκτύμηςη των δόςεων των αςθενών ό την επαλόθευςη τησ χορηγούμενησ 
ραδιενϋργειασ, λαμβϊνοντασ υπόψη οικονομικούσ και κοινωνικούσ παρϊγοντεσ. 

2. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ καθορύζονται και αναθεωρούνται διαγνωςτικϊ επύπεδα αναφορϊσ για τισ 
ακτινοδιαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ, λαμβανομϋνων υπόψη α) των ςυνιςτώμενων ευρωπαώκών διαγνωςτικών 
επύπεδα αναφορϊσ, εϊν υπϊρχουν και β) τησ διαθεςιμότητασ κατευθυντόριων οδηγιών για τισ διαδικαςύεσ 
επεμβατικόσ ακτινολογύασ, κατϊ περύπτωςη. Η ΕΕΑΕ δημοςιοποιεύ τα επύπεδα αυτϊ ςτισ αντύςτοιχεσ 
επιςτημονικϋσ εταιρεύεσ και επιςτημονικούσ φορεύσ. Η εφαρμογό των διαγνωςτικών επιπϋδων αναφορϊσ 
από τισ ιατρικϋσ επιχειρόςεισ ωσ εργαλεύο βελτιςτοπούηςησ ελϋγχεται κατϊ τισ επιθεωρόςεισ του ϊρθρου 
104.  

3. ε κϊθε ϋργο ιατρικόσ ό βιοώατρικόσ ϋρευνασ που ενϋχει ιατρικό ϋκθεςη: 

α) οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετϋχουν εθελοντικϊ· 

β) τα ϊτομα αυτϊ ενημερώνονται για τουσ κινδύνουσ τησ ϋκθεςησ από τον υπεύθυνο του ϋργου· 

γ) καθορύζεται περιοριςτικό επύπεδο δόςησ για υγιό ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτα ερευνητικϊ ϋργα, για τα 
οπούα δεν αναμϋνεται ϊμεςο ιατρικό όφελοσ από την ϋκθεςη αυτό, ύςο με 1mSv ανϊ ϋτοσ. Η τιμό αυξϊνεται 
ςτα 5 mSv ανϊ ϋτοσ, με την προώπόθεςη ότι κατϊ τα πϋντε προηγούμενα ϋτη, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του 
τρϋχοντοσ ϋτουσ, η ςυνολικό δόςη του ατόμου δεν υπερβαύνει τα 5 mSv· 

δ) ςτην περύπτωςη αςθενών οι οπούοι δϋχονται εθελοντικϊ να υποβληθούν ςε πειραματικό ιατρικό πρακτικό 
και οι οπούοι αναμϋνεται να ϋχουν ατομικό διαγνωςτικό ό θεραπευτικό όφελοσ από την πρακτικό αυτό, ο 
εφαρμόζων την πρακτικό ό/και ο παραπϋμπων προγραμματύζει τα επύπεδα των δόςεων ςε ατομικό βϊςη 
πριν πραγματοποιηθεύ η ϋκθεςη. 

4. α) Σο περιοριςτικό επύπεδο δόςησ για παρϋχοντεσ φροντύδα εφαρμόζεται ςτην αθροιςτικό ϋκθεςη των 
ατόμων αυτών κατϊ τη διϊρκεια παροχόσ βοόθειασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο αςθενό και καθορύζεται ύςο με 5 
mSv. 
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β) ε περύπτωςη που το ϊτομο παρϋχει φροντύδα ςε περιςςότερουσ του ενόσ αςθενεύσ και για χρονικό 
διϊςτημα το οπούο υπερβαύνει το ϋτοσ, το ετόςιο περιοριςτικό επύπεδο δόςησ ορύζεται ύςο με 15 mSv.  

γ) την περύπτωςη εγκύων, οι οπούεσ παρϋχουν φροντύδα, το περιοριςτικό όριο δόςησ εφαρμόζεται ςτην 
αθροιςτικό δόςη που ενδϋχεται να λϊβει το κύημα/ϋμβρυο και η οπούα δεν πρϋπει να υπερβαύνει το 1 mSv ςε 
όλη τη διϊρκεια τησ εγκυμοςύνησ.  

δ) την περύπτωςη ατόμων του οικογενειακού ό ςτενού περιβϊλλοντοσ αςθενών που υποβϊλλονται ςε 
θεραπεύα με χορόγηςη ραδιονουκλιδύων ιςχύουν τα εξόσ περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ: 

αα) ανόλικοι (ςυμπεριλαμβανομϋνων κυημϊτων και εμβρύων): 1 mSv, 

ββ) ενόλικεσ ηλικύασ μϋχρι 60 ετών: 3 mSv, 

γγ) ενόλικεσ ηλικύασ ϊνω των 60 ετών: 15 mSv. 

ε) Σα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςεων για τουσ παρϋχοντεσ φροντύδα εφαρμόζονται μόνο για μύα ϋωσ δύο 
περιπτώςεισ ϋκθεςησ των ατόμων αυτών για όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ.  

ςτ) Σα περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ για τουσ παρϋχοντεσ φροντύδα αναθεωρούνται, με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, 
όταν υπϊρχουν νϋα επιςτημονικϊ δεδομϋνα. 

ζ) Η επιχεύρηςη παρϋχει κατϊλληλεσ οδηγύεσ για την ϋκθεςη των παρεχόντων φροντύδα. 

5. Σο ετόςιο περιοριςτικό επύπεδο δόςησ για μϋλη του κοινού εκτόσ των ατόμων τησ παρ. 4, που εκτύθενται 
ςε ακτινοβολύεσ λόγω τησ παρουςύασ αςθενών που ϋχουν υποβληθεύ ςε διϊγνωςη ό θεραπεύα με χορόγηςη 
ραδιονουκλιδύων, καθορύζεται ύςο με 0,3 mSv. 

6. την περύπτωςη αςθενών που υποβϊλλονται ςε θεραπεύα ό διϊγνωςη με ραδιονουκλύδια, ο εφαρμόζων 
την πρακτικό ό ο εμπειρογνώμων ακτινοπροςταςύασ, παρϋχει ςτον αςθενό ό ςτον εκπρόςωπό του 
πληροφορύεσ για τουσ κινδύνουσ που εγκυμονεύ η ιοντύζουςα ακτινοβολύα και γραπτϋσ οδηγύεσ, ςτισ οπούεσ 
ςυμπεριλαμβϊνεται και ο χρόνοσ εφαρμογόσ αυτών των οδηγιών, με ςτόχο τον περιοριςμό των δόςεων ςτα 
ϊτομα που ϋρχονται ςε επαφό με τον αςθενό ςτο κατώτερο λογικώσ εφικτό επύπεδο και ςύμφωνα με τα 
περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ. 

Οι οδηγύεσ παρϋχονται πριν από την ϋξοδο από το νοςοκομεύο ό την κλινικό ό το εργαςτόριο.  

Ωρθρο 57 

(Ωρθρο 57 τησ Οδηγύασ) 

Ευθύνεσ 

1. Αναφορικϊ με τισ ευθύνεσ ιςχύουν τα ακόλουθα: 

α) κϊθε ιατρικό ϋκθεςη πραγματοποιεύται υπό την κλινικό ευθύνη εφαρμόζοντοσ την πρακτικό· 

β) ο εφαρμόζων την πρακτικό, ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ, και όςοι νομιμοποιούνται να εκτελούν 
τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα 
βελτιςτοπούηςησ· 

γ) ο παραπϋμπων και ο εφαρμόζων την πρακτικό ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα αιτιολόγηςησ τησ περύπτωςησ 
δ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 55 τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ ενόσ ατόμου˙  

δ) εφόςον εύναι πρακτικϊ εφικτό και προτού πραγματοποιηθεύ η ϋκθεςη, ο εφαρμόζων την πρακτικό 
εξαςφαλύζει ότι ο αςθενόσ ό ο εκπρόςωπόσ του, λαμβϊνει κατϊλληλεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα οφϋλη και 
τουσ κινδύνουσ που ςχετύζονται με τη δόςη ακτινοβολύασ που ενϋχει η ιατρικό ϋκθεςη. Ανϊλογεσ 
πληροφορύεσ καθώσ και οδηγύεσ δύνονται ςτουσ παρϋχοντεσ φροντύδα ςύμφωνα με την περύπτωςη ζ τησ παρ. 
4 του ϊρθρου 56. 

2. Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών δύναται να ανατεθούν από την επιχεύρηςη , 
κατόπιν ειςόγηςησ του αναφερομϋνου ςτην ειδικό ϊδεια λειτουργύασ εφαρμόζοντοσ την πρακτικό, ςε ϋνα ό 
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περιςςότερα ϊτομα που ϋχουν δικαύωμα να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο 
εξειδύκευςησ. 

Ωρθρο 58 

(Ωρθρο 58 τησ Οδηγύασ) 

Διαδικαςύεσ 

Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι: 

α) για κϊθε εύδοσ τυποποιημϋνησ ιατρικόσ ακτινολογικόσ διαδικαςύασ καταρτύζονται γραπτϊ πρωτόκολλα για 
κϊθε μηχϊνημα και για τισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ αςθενών· 

β) οι πληροφορύεσ που αφορούν την ϋκθεςη του αςθενούσ αποτελούν μϋροσ του ιατρικού του φακϋλου· 

γ) τύθενται ςτη διϊθεςη των παραπεμπόντων κατευθυντόριεσ γραμμϋσ με βϊςη τα εθνικϊ πρωτόκολλα 
παραπομπόσ για ςκοπούσ ιατρικόσ απεικόνιςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των δόςεων ακτινοβολύασ· 

δ) ςε ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ πρακτικϋσ εμπλϋκεται εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ, ο βαθμόσ εμπλοκόσ 
του οπούου εύναι ανϊλογοσ του ακτινολογικού κινδύνου που ενϋχει η πρακτικό. Ειδικότερα: 

αα) ςε ακτινοθεραπευτικϋσ πρακτικϋσ, πϋραν των τυποποιημϋνων θεραπευτικών πρακτικών 
πυρηνικόσ ιατρικόσ, απαιτεύται η παρουςύα εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ· 

ββ) ςε τυποποιημϋνεσ θεραπευτικϋσ πρακτικϋσ πυρηνικόσ ιατρικόσ καθώσ και ςε υψηλών δόςεων 
πρακτικϋσ ακτινοδιαγνωςτικόσ και επεμβατικόσ ακτινολογύασ ςυμμετϋχει εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ 
φυςικόσ· 

γγ) ςε ϊλλεσ ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ πρακτικϋσ που δεν καλύπτονται από τισ υποπεριπτώςεισ αα και 
ββ ςυμμετϋχει εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ, με βϊςη την αρχό τησ κλιμακούμενησ προςϋγγιςησ, 
ώςτε να παρϋχει ςυμβουλϋσ και οδηγύεσ ςε ζητόματα ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα κατϊ την 
ιατρικό ϋκθεςη· 

ε) διενεργούνται οι αξιολογόςεισ κλινικόσ πρϊξησ· 

ςτ) ςε περύπτωςη ςυςτηματικόσ υπϋρβαςησ των διαγνωςτικών επιπϋδων αναφορϊσ, η επιχεύρηςη διεξϊγει 
κατϊλληλεσ αναςκοπόςεισ ςε τοπικό επύπεδο και λαμβϊνει ϊμεςα διορθωτικϊ μϋτρα χωρύσ αδικαιολόγητη 
καθυςτϋρηςη. 

Ωρθρο 59 

(Ωρθρο 59 τησ Οδηγύασ) 

Κατϊρτιςη και αναγνώριςη 

Η ιατρικό επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι πληρούνται οι απαιτόςεισ κατϊρτιςησ και αναγνώριςησ που 
προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 14, 18 και 79 για τον εφαρμόζοντα την πρακτικό, τον εμπειρογνώμονα ιατρικόσ 
φυςικόσ, τα ϊτομα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 57, καθώσ και τα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτισ 
πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών. 

Ωρθρο 60 

(Ωρθρο 60 τησ Οδηγύασ) 

Εξοπλιςμόσ 

1. Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι: 

α) ο ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύ εύναι ιατροτεχνολογικό προώόν που 
ςυμμορφώνεται με τισ απαιτόςεισ τησ υπουργικόσ απόφαςησ υπ’ αριθμ. 130648/2009 (Β' 2198/2.10.2009) 
με την οπούα ενςωματώθηκε η Οδηγύα 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 169/ 12.07.1993)· 
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β) ο ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ που εγκαθύςταται διαθϋτει ςόμανςη CE· 

γ) οι κλειςτϋσ πηγϋσ που χρηςιμοποιούνται για θεραπευτικούσ ςκοπούσ διαθϋτουν πιςτοποιητικό ειδικόσ 
μορφόσ (special form), κατϊ περύπτωςη, καθώσ και πιςτοποιητικό βαθμονόμηςησ και πιςτοποιητικό ελϋγχου 
ραδιολογικόσ ρύπανςησ˙ 

δ) τα ραδιοφαρμακευτικϊ προώόντα που χρηςιμοποιεύ διαθϋτουν ϊδεια κυκλοφορύασ ό ϊλλη αντύςτοιχη 
αναγνώριςη από τον Εθνικό Οργανιςμό Υαρμϊκων· 

ε) ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται κατϊ την ακτινοςκόπηςη διαθϋτει ςυςκευό για τον αυτόματο ϋλεγχο 
του ρυθμού δόςησ ό ενιςχυτό τησ εικόνασ ό ιςοδύναμη ςυςκευό· 

ςτ) ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται για ακτινοθεραπεύα με εξωτερικϋσ δϋςμεσ ακτινοβολιών ονομαςτικόσ 
ενϋργειασ μεγαλύτερησ του 1 MeV διαθϋτει διϊταξη για την επαλόθευςη των βαςικών παραμϋτρων 
ακτινοβόληςησ· 

ζ) ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται ςτην επεμβατικό ακτινολογύα διαθϋτει διϊταξη ό χαρακτηριςτικό που 
ενημερώνει τον εφαρμόζοντα την πρακτικό και όλουσ όςοι εκτελούν πρακτικϋσ πτυχϋσ κατϊ τισ ιατρικϋσ 
διαδικαςύεσ ςχετικϊ με την ποςότητα ακτινοβολύασ που παρϊγεται από τον εξοπλιςμό κατϊ τη διαδικαςύα. Ο 
εξοπλιςμόσ που ϋχει εγκαταςταθεύ πριν από την 6η Υεβρουαρύου 2018 και λειτουργεύ ςτον ύδιο χώρο 
εξαιρεύται από αυτό την απαύτηςη· 

η) ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται ςτην επεμβατικό ακτινολογύα και την αξονικό τομογραφύα και κϊθε 
νϋοσ εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται για ςκοπούσ ςχεδιαςμού, καθοδόγηςησ και επαλόθευςησ, διαθϋτει 
διϊταξη ό χαρακτηριςτικό που ενημερώνει τον εφαρμόζοντα την πρακτικό, ςτο τϋλοσ τησ διαδικαςύασ, όςον 
αφορϊ τισ ςχετικϋσ παραμϋτρουσ για την εκτύμηςη τησ δόςησ του αςθενούσ˙ 

θ) ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται ςτην επεμβατικό ακτινολογύα και την αξονικό τομογραφύα διαθϋτει τη 
δυνατότητα διαβύβαςησ ςτο αρχεύο τησ εξϋταςησ των πληροφοριών που απαιτούνται βϊςει τησ περύπτωςησ 
η τησ παρούςασ παραγρϊφου. Ο εξοπλιςμόσ που ϋχει εγκαταςταθεύ πριν από την 6η Υεβρουαρύου 2018 και 
λειτουργεύ ςτον ύδιο χώρο εξαιρεύται από αυτό την απαύτηςη· 

ι) με την επιφύλαξη των περιπτώςεων ζ, η και θ τησ παρούςασ παραγρϊφου, κϊθε νϋοσ ιατρικόσ 
ακτινοδιαγνωςτικόσ εξοπλιςμόσ που παρϊγει ιοντύζουςα ακτινοβολύα, διαθϋτει διϊταξη ό ιςοδύναμα μϋςα 
για την ενημϋρωςη του εφαρμόζοντοσ την πρακτικό όςον αφορϊ τισ ςχετικϋσ παραμϋτρουσ για την εκτύμηςη 
τησ δόςησ του αςθενούσ. Εφόςον ενδεύκνυται, ο εξοπλιςμόσ διαθϋτει τη δυνατότητα διαβύβαςησ των 
πληροφοριών αυτών ςτο αρχεύο τησ εξϋταςησ. 

2. Επύςησ, η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι: 

α) όλοσ ο χρηςιμοποιούμενοσ ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ ελϋγχεται αυςτηρϊ όςον αφορϊ την 
ακτινοπροςταςύα· 

β) επικαιροποιημϋνοσ κατϊλογοσ του ιατρικού ακτινολογικού εξοπλιςμού για κϊθε ιατρικό ακτινολογικό 
εγκατϊςταςη τύθεται ςτη διϊθεςη τησ ΕΕΑΕ· 

γ) εφαρμόζονται κατϊλληλα προγρϊμματα διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ και διενεργεύται εκτύμηςη των 
δόςεων ό επιβεβαιωτικόσ ϋλεγχοσ τησ χορηγούμενησ ενεργότητασ˙ και 

δ) πριν από την πρώτη κλινικό χρόςη του εξοπλιςμού, πραγματοποιεύται ϋλεγχοσ αποδοχόσ, ςτη ςυνϋχεια δε, 
πραγματοποιούνται ςε ςυςτηματικό βϊςη δοκιμϋσ επιδόςεων όπωσ και μετϊ από κϊθε διαδικαςύα 
ςυντόρηςησ που ενδϋχεται να επηρεϊςει την απόδοςη. 

3. Η ΕΕΑΕ εξαςφαλύζει μϋςω του ςυςτόματοσ κανονιςτικών επιθεωρόςεων ότι η επιχεύρηςη λαμβϊνει τα 
απαραύτητα μϋτρα για τη βελτύωςη ανεπαρκούσ ό ελαττωματικόσ απόδοςησ του εν χρόςει ιατρικού 
ακτινολογικού εξοπλιςμού. Επύςησ, η ΕΕΑΕ παρϋχει κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςχετικϊ με τα πρωτόκολλα 
ελϋγχων ποιότητασ και τα κριτόρια αποδοχόσ του εξοπλιςμού ώςτε να εύναι ςαφϋσ πότε απαιτεύται από την 
επιχεύρηςη η λόψη κατϊλληλων διορθωτικών ενεργειών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διακοπόσ τησ 
παραγωγικόσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού. 
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Ωρθρο 61 

(Ωρθρο 61 τησ Οδηγύασ) 

Ειδικϋσ πρακτικϋσ 

1. Η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε να χρηςιμοποιούνται ο κατϊλληλοσ ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ, οι 
κατϊλληλεσ τεχνικϋσ πρϊξησ και ο κατϊλληλοσ βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ για τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ: 

α) παιδιών, 

β) ςτο πλαύςιο προγρϊμματοσ προληπτικόσ εξϋταςησ πληθυςμιακών ομϊδων, 

γ) που ενϋχουν υψηλϋσ δόςεισ ςτον αςθενό, όπωσ ενδϋχεται να ςυμβαύνει ςτην επεμβατικό ακτινολογύα, την 
πυρηνικό ιατρικό, την αξονικό τομογραφύα ό την ακτινοθεραπεύα. 

Ιδιαύτερη προςοχό δύνεται ςε προγρϊμματα διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ και ςτην εκτύμηςη τησ δόςησ ό ςτην 
επαλόθευςη τησ χορηγούμενησ ενεργότητασ για τισ πρακτικϋσ αυτϋσ. 

2. Οι εφαρμόζοντεσ την πρακτικό και τα ϊτομα τα οπούα αναφϋρονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 57, που 
πραγματοποιούν τισ αναφερόμενεσ ςτην παρ. 1 εκθϋςεισ, λαμβϊνουν κατϊλληλη κατϊρτιςη ςε αυτϋσ τισ 
ειδικϋσ ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ πρακτικϋσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 18. 

Ωρθρο 62 

(Ωρθρο 62 τησ Οδηγύασ) 

Ειδικό προςταςύα κατϊ την εγκυμοςύνη και τη γαλουχύα 

1. Η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε o παραπϋμπων ό ο εφαρμόζων την πρακτικό, κατϊ περύπτωςη, να ερωτούν αν 
το ϊτομο που υποβϊλλεται ςε ιατρικό ϋκθεςη εύναι ϋγκυοσ ό γαλουχεύ, εκτόσ αν αυτό μπορεύ να αποκλειςθεύ 
για προφανεύσ λόγουσ ό δεν εύναι ςημαντικό για την ακτινολογικό διαδικαςύα. 

2. Εϊν δεν εύναι δυνατόν να αποκλειςθεύ η εγκυμοςύνη και ανϊλογα με το εύδοσ τησ ιατρικόσ ακτινολογικόσ 
διαδικαςύασ, ιδύωσ δε όταν ακτινοβολούνται η κοιλιακό και η πυελικό χώρα, η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε να 
δύνεται ιδιαύτερη προςοχό τόςο ςτην αιτιολόγηςη, και ιδύωσ ςτον επεύγοντα χαρακτόρα, όςο και ςτη 
βελτιςτοπούηςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τόςο το ϊτομο που κυοφορεύ όςο και το κυοφορούμενο παιδύ. 

3. την περύπτωςη ατόμου που γαλουχεύ, ςτην πυρηνικό ιατρικό, ανϊλογα με την ιατρικό ακτινολογικό 
διαδικαςύα, η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε να δύνεται ιδιαύτερη προςοχό ςτην αιτιολόγηςη, και ιδύωσ ςτον 
επεύγοντα χαρακτόρα και ςτη βελτιςτοπούηςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τόςο το ϊτομο όςο και το παιδύ. 

4. Με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2 και 3, η επιχεύρηςη λαμβϊνει μϋτρα για την αύξηςη τησ ενημϋρωςησ των 
ατόμων ςτα οπούα αφορϊ το παρόν ϊρθρο, αναρτώντασ, μεταξύ ϊλλων, ειδοποιόςεισ ςε κατϊλληλα ςημεύα. 

Ωρθρο 63 

(Ωρθρο 63 τησ Οδηγύασ) 

Ακούςια ϋκθεςη και ϋκθεςη λόγω ατυχόματοσ 

1. Η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε: 

α) να λαμβϊνεται κϊθε λογικό μϋτρο για την ελαχιςτοπούηςη τησ πιθανότητασ και του μεγϋθουσ ακούςιασ 
ϋκθεςησ ό ϋκθεςησ λόγω ατυχόματοσ ατόμων που υποβϊλλονται ςε ιατρικό ϋκθεςη· 

β) ςτην περύπτωςη ακτινοθεραπευτικών πρακτικών, το πρόγραμμα διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ να 
περιλαμβϊνει μελϋτη του κινδύνου ακούςιασ ϋκθεςησ ό ϋκθεςησ λόγω ατυχόματοσ· 

γ) για κϊθε ιατρικό ϋκθεςη, να εφαρμόζεται κατϊλληλο ςύςτημα αρχειοθϋτηςησ και ανϊλυςησ των 
περιςτατικών που ενϋχουν ό δυνητικϊ ενϋχουν ϋκθεςη λόγω ατυχόματοσ ό ακούςια ϋκθεςη· 
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δ) να λαμβϊνονται μϋτρα για την ενημϋρωςη του παραπϋμποντοσ και του εφαρμόζοντοσ την πρακτικό, 
καθώσ και του αςθενούσ ό του εκπροςώπου του ςχετικϊ με κϊθε ςημαντικό, από κλινικό ϊποψη, ακούςια 
ϋκθεςη ό ϋκθεςη λόγω ατυχόματοσ. Σα εν λόγω μϋτρα αφορούν και την ενημϋρωςη αναφορικϊ με τα 
αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ· 

ε) αα) να δηλώνονται το ςυντομότερο δυνατόν ςτην ΕΕΑΕ τα ςημαντικϊ περιςτατικϊ που ϋχουν ςυμβεύ, 
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ· 

   ββ) να αναφϋρονται ςτην ΕΕΑΕ, εντόσ καθοριςμϋνου από αυτόν χρονικού διαςτόματοσ, τα αποτελϋςματα 
τησ ϋρευνασ και τα διορθωτικϊ μϋτρα για την αποφυγό τϋτοιου εύδουσ περιςτατικών. 

2. Η επιχεύρηςη ςε τοπικό επύπεδο και η ΕΕΑΕ ςε εθνικό επύπεδο εφαρμόζουν μηχανιςμούσ για την ϋγκαιρη 
διϊχυςη πληροφοριών ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα κατϊ την ιατρικό ϋκθεςη, βϊςει τησ εμπειρύασ και 
των γνώςεων που ϋχουν αποκομιςτεύ από ςημαντικϊ περιςτατικϊ. 

Ωρθρο 64 

(Ωρθρο 64 τησ Οδηγύασ) 

Εκτιμόςεισ των δόςεων του πληθυςμού 

Η ΕΕΑΕ εκτιμϊ την κατανομό τησ ατομικόσ δόςησ λόγω ιατρικόσ ϋκθεςησ για ακτινοδιαγνωςτικούσ και 
επεμβατικούσ ακτινολογικούσ ςκοπούσ, λαμβϊνοντασ υπόψη, όπου ενδεύκνυται, την ηλικιακό κατανομό και 
το φύλο του εκτιθϋμενου. Για τον ςκοπό αυτόν, η επιχεύρηςη αποςτϋλλει ςτην ΕΕΑΕ ςε ετόςια βϊςη τα 
απαιτούμενα ςτοιχεύα, όπωσ καθορύζονται με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Η΄ 

(Κεφϊλαιο VIII τησ Οδηγύασ) 

ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ 

ΣΜΗΜΑ 1 

(ΣΜΗΜΑ 1 τησ Οδηγύασ) 

Προςταςύα μελών του κοινού και μακροπρόθεςμη προςταςύα τησ υγεύασ υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ 

Ωρθρο 65 

(Ωρθρο 65 τησ Οδηγύασ) 

Λειτουργικό προςταςύα μελών του κοινού 

1. Με ςκοπό τη λειτουργικό προςταςύα μελών του κοινού υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ ϋναντι πρακτικών 
υποκεύμενων ςε ϋγκριςη μϋςω αδειοδότηςησ προβλϋπονται κατϊ τη διαδικαςύα ϋγκριςησ και τα ακόλουθα: 

α) εξϋταςη και αποδοχό τησ προτεινόμενησ χωροθϋτηςησ τησ εγκατϊςταςησ, από ϊποψησ ακτινοπροςταςύασ, 
λαμβανομϋνων υπόψη των ςχετικών δημογραφικών, μετεωρολογικών, γεωλογικών, υδρολογικών και 
οικολογικών ςυνθηκών· 

β) αποδοχό για θϋςη ςε λειτουργύα τησ εγκατϊςταςησ για την οπούα απαιτεύται επαρκόσ προςταςύα από 
οποιαδόποτε ϋκθεςη ό ραδιενεργό ρύπανςη που ενδϋχεται να επεκταθεύ πϋρα από την περύμετρό τησ ό 
ραδιενεργό ρύπανςη που ενδϋχεται να επεκταθεύ ςτο ϋδαφοσ κϊτω από την εγκατϊςταςη· 

γ) εξϋταςη και αποδοχό των ςχεδύων για την απόρριψη των ραδιενεργών λυμϊτων· 

δ) λόψη μϋτρων από την επιχεύρηςη για τον ϋλεγχο τησ πρόςβαςησ μελών του κοινού ςτην εγκατϊςταςη. 

2. Η ΕΕΑΕ καθορύζει με απόφαςό τησ τα όρια για την ϋγκριςη των απορρύψεων των ραδιενεργών λυμϊτων τα 
οπούα: 
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α) λαμβϊνουν υπόψη τη βελτιςτοπούηςη τησ ακτινοπροςταςύασ· 

β) απηχούν τισ ορθϋσ πρακτικϋσ για τη λειτουργύα παρόμοιων εγκαταςτϊςεων. 

3. Η προςταςύα μελών του κοινού υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ για τισ πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε ϋγκριςη 
μϋςω καταχώριςησ ρυθμύζεται με αποφϊςεισ τησ ΕΕΑΕ.  

Ωρθρο 66 

(Ωρθρο 66 τησ Οδηγύασ) 

Εκτύμηςη των δόςεων ςτα μϋλη του κοινού 

Η ΕΕΑΕ ορύζει τισ πρακτικϋσ για τισ οπούεσ πρϋπει να διενεργηθεύ εκτύμηςη των δόςεων ςτα μϋλη του κοινού 
ανϊλογα με τον ενεχόμενο, από την πρακτικό, κύνδυνο ϋκθεςησ και καθορύζει τη μϋθοδο για την εκτύμηςη των 
δόςεων ςε μϋλη του κοινού, και ιδύωσ: 

α) καθορύζει την εύλογη ϋκταςη των επιςκοπόςεων που πρϋπει να διενεργηθούν και των πληροφοριών που 
πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον προςδιοριςμό αντιπροςωπευτικών ατόμων, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
ενεργϋσ οδούσ μεταφορϊσ των ραδιενεργών ουςιών· 

β) καθορύζει μια εύλογη ςυχνότητα παρακολούθηςησ των παραμϋτρων, των ςχετικών με τισ επιςκοπόςεισ 
τησ περύπτωςησ α· 

γ) εξαςφαλύζει ότι οι εκτιμόςεισ των δόςεων για το αντιπροςωπευτικό ϊτομο περιλαμβϊνουν: 

αα) την εκτύμηςη των δόςεων που οφεύλονται ςε εξωτερικό ακτινοβόληςη, με ϋνδειξη του εύδουσ τησ 
ακτινοβολύασ, κατϊ περύπτωςη· 

ββ) την εκτύμηςη τησ πρόςληψησ ραδιονουκλιδύων, με ϋνδειξη τησ φύςησ τουσ και, όπου απαιτεύται, 
τησ φυςικόσ και χημικόσ τουσ κατϊςταςησ, καθώσ και τον προςδιοριςμό των ςυγκεντρώςεων τησ 
ενεργότητϊσ τουσ ςτα τρόφιμα και το πόςιμο νερό ό ςε ϊλλα ςχετικϊ ςτοιχεύα του περιβϊλλοντοσ· 

δ) εξειδικεύει απαιτόςεισ τόρηςησ αρχεύων από την επιχεύρηςη και διϊθεςόσ τουσ κατόπιν αύτηςησ ςε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μϋρη, ςε ςχϋςη με τισ μετρόςεισ εξωτερικόσ ϋκθεςησ και ραδιενεργού ρύπανςησ, τισ 
εκτιμόςεισ πρόςληψησ ραδιονουκλιδύων και τα αποτελϋςματα τησ εκτύμηςησ των δόςεων που λαμβϊνει το 
αντιπροςωπευτικό ϊτομο. 

Ωρθρο 67 

(Ωρθρο 67 τησ Οδηγύασ) 

Παρακολούθηςη των ραδιενεργών εκλύςεων 

Για αδειοδοτημϋνεσ πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν εγκρύςεισ απόρριψησ η επιχεύρηςη παρακολουθεύ 
καταλλόλωσ ό, ανϊλογα με την περύπτωςη, αξιολογεύ τισ αϋριεσ ό υγρϋσ ραδιενεργϋσ εκλύςεισ ςτο περιβϊλλον 
και αναφϋρει τα αποτελϋςματα ςτην ΕΕΑΕ. 

Ωρθρο 68 

(Ωρθρο 68 τησ Οδηγύασ) 

Καθόκοντα τησ επιχεύρηςησ 

Η επιχεύρηςη εκτελεύ τα ακόλουθα καθόκοντα: 

α) επύτευξη και διατόρηςη του βϋλτιςτου επιπϋδου προςταςύασ μελών του κοινού· 

β) χρηςιμοπούηςη κατϊλληλου εξοπλιςμού και εφαρμογό διαδικαςιών για τη μϋτρηςη και την εκτύμηςη τησ 
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ϋκθεςησ μελών του κοινού και τησ ραδιενεργού ρύπανςησ του περιβϊλλοντοσ· 

γ) ϋλεγχοσ τησ καταλληλότητασ και ςυντόρηςη του εξοπλιςμού που αναφϋρεται ςτην περύπτωςη β και 
εξαςφϊλιςη τησ τακτικόσ βαθμονόμηςησ των οργϊνων μϋτρηςησ· 

δ) ςυμβουλεύεται εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ για την εκτϋλεςη των καθηκόντων που αναφϋρονται 
ςτισ περιπτώςεισ α, β και γ. 

ΣΜΗΜΑ 2 

(ΣΜΗΜΑ 2 τησ Οδηγύασ) 

Καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

Ωρθρο 69 

(Ωρθρο 69 τησ Οδηγύασ) 

Απόκριςη ςε καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

1. Η επιχεύρηςη γνωςτοποιεύ αμϋςωσ ςτην ΕΕΑΕ οποιαδόποτε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ςε ςχϋςη με 
πρακτικϋσ για τισ οπούεσ εύναι υπεύθυνη και λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα για τη μεύωςη των 
ςυνεπειών. 

2. ε ϋκτακτη ανϊγκη λόγω αιτύου εντόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ η ςχετικό με την ϋκτακτη ανϊγκη 
επιχεύρηςη πραγματοποιεύ μια αρχικό προςωρινό εκτύμηςη των ςυνθηκών και των ςυνεπειών τησ εν λόγω 
κατϊςταςησ και παρϋχει υποςτόριξη εφαρμόζοντασ μϋτρα προςταςύασ. 

3. Σα μϋτρα προςταςύασ που εφαρμόζονται από την επιχεύρηςη κατϊ την απόκριςη ςε κατϊςταςη ϋκθεςησ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ αφορούν: 

α) την πηγό ακτινοβολύασ, για να μειωθεύ ό να ςταματόςει η ακτινοβολύα, καθώσ και την ϋκλυςη 
ραδιονουκλιδύων, 

β) το περιβϊλλον, για να μειωθεύ η ϋκθεςη ςε ανθρώπουσ, η οπούα προκύπτει από ραδιενεργϋσ ουςύεσ μϋςω 
των ςχετικών οδών ϋκθεςησ, 

γ) τα ϊτομα, για τη μεύωςη τησ ϋκθεςόσ τουσ. 

4. ε περύπτωςη κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ εντόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ λόγω αιτύου εντόσ ό εκτόσ 
τησ επικρϊτειασ: 

α) Η οργϊνωςη και εφαρμογό των κατϊλληλων μϋτρων προςταςύασ πραγματοποιεύται λαμβανομϋνων 
υπόψη των πραγματικών χαρακτηριςτικών τησ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και ςύμφωνα με τη 
ςτρατηγικό βελτιςτοποιημϋνησ προςταςύασ ωσ μϋροσ των Ειδικών χεδύων Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό 
Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ) του ϊρθρου 97, τα οπούα περιλαμβϊνουν τα ςτοιχεύα που 
αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα ΦΙ. 

β) Η ΕΕΑΕ μεριμνϊ ώςτε οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και η αποτελεςματικότητα των μϋτρων 
προςταςύασ να αξιολογούνται και να καταγρϊφονται. Για τον ςκοπό αυτόν, ςτην περύπτωςη που η ϋκτακτη 
ανϊγκη προκύπτει λόγω αιτύου εντόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ, η ςχετικό με την ϋκτακτη ανϊγκη 
επιχεύρηςη πραγματοποιεύ ιδύα αξιολόγηςη των ςυνεπειών τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τησ 
αποτελεςματικότητασ των μϋτρων προςταςύασ, την οπούα και υποβϊλλει ςτην ΕΕΑΕ χωρύσ καθυςτϋρηςη. 

5. Σο Εθνικό Κϋντρο Επιχειρόςεων Τγεύασ (ΕΚΕΠΤ) ςε ςυνεργαςύα με τη Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ 
Προςταςύασ και την ΕΕΑΕ διαςφαλύζουν ότι ϋχει ληφθεύ πρόνοια για την οργϊνωςη τησ ιατρικόσ θεραπεύασ 
των πληγϋντων από την ϋκθεςη ςε ακτινοβολύεσ ςτη χώρα ό, εϊν αυτό δεν εύναι δυνατό, αιτούνται διεθνούσ 
βοόθειασ. 

Ωρθρο 70 

(Ωρθρο 70 τησ Οδηγύασ) 
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Πληροφόρηςη των μελών του κοινού που ενδϋχεται να πληγούν λόγω κατϊςταςησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ 

1. α) H EEAE μεριμνϊ για την πληροφόρηςη του κοινού αναφορικϊ με βαςικϋσ γνώςεισ για τισ ιοντύζουςεσ 
ακτινοβολύεσ, τουσ κινδύνουσ που ενϋχουν και τα μϋτρα που εφαρμόζονται εν γϋνει ςε περιπτώςεισ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ.  

β) ε περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ μϋλη του κοινού ενδϋχεται να πληγούν λόγω κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, 
παρϋχεται, με βϊςη τα αναφερόμενα ςτα Ειδικϊ χϋδια Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη 
Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ) του ϊρθρου 97, πληροφόρηςη για τα μϋτρα που εφαρμόζονται, κατϊ περύπτωςη, για την 
προςταςύα τησ υγεύασ των μελών του κοινού και για τισ ενϋργειεσ ςτισ οπούεσ πρϋπει τα μϋλη του κοινού να 
προβούν.  

2. Η πληροφόρηςη περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα ςτοιχεύα που περιϋχονται ςτο τμόμα Α του Παραρτόματοσ 
ΦΙΙ. 

3. Οι πληροφορύεσ γνωςτοποιούνται ςτα μϋλη του κοινού για τα οπούα γύνεται λόγοσ ςτην παρ. 1, χωρύσ να 
χρειϊζεται να το ζητόςουν. 

4. Οι πληροφορύεσ επικαιροποιούνται και διανϋμονται ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και όποτε υφύςτανται 
ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ εύναι διαρκώσ διαθϋςιμεσ ςτο κοινό. 

Ωρθρο 71 

(Ωρθρο 71 τησ Οδηγύασ) 

Ενημϋρωςη μελών του κοινού που πλόττονται πραγματικϊ λόγω κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

1. Οι διαδικαςύεσ για την ϊμεςη ενημϋρωςη των μελών του κοινού, που πραγματικϊ πλόττεται λόγω 
κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, τα μϋτρα που πρϋπει να ληφθούν και, κατϊ περύπτωςη, τα μϋτρα προςταςύασ 
τησ υγεύασ που λαμβϊνονται για τα εν λόγω ϊτομα, καθώσ και οι ςχετικϋσ αρμοδιότητεσ των εμπλεκόμενων 
φορϋων εξειδικεύονται ςτα Ειδικϊ χϋδια Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτησ Ανϊγκησ 
(ΕΑΡΠΕΑ) του ϊρθρου 97.  

2. Οι παρεχόμενεσ πληροφορύεσ καλύπτουν τα ςημεύα που παρατύθενται ςτο τμόμα Β του Παραρτόματοσ ΦΙΙ 
ανϊλογα με τον τύπο τησ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ. 

ΣΜΗΜΑ 3 

(ΣΜΗΜΑ 3 τησ Οδηγύασ) 

Κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ 

Ωρθρο 72 

(Ωρθρο 72 τησ Οδηγύασ) 

Πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ 

Η ΕΕΑΕ εξαςφαλύζει την τόρηςη κατϊλληλου προγρϊμματοσ περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ ςύμφωνα με 
την περύπτωςη ιη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (A΄258). 

Ωρθρο 73 

(Ωρθρο 73 τησ Οδηγύασ) 

Ρυπαςμϋνεσ περιοχϋσ 

1. Κατ’ εφαρμογό τησ παρ. 1 του ϊρθρου 101, με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, μετϊ από διαβούλευςη με το Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, καθορύζεται η ςτρατηγικό βελτιςτοποιημϋνησ προςταςύασ για τη διαχεύριςη 
ρυπαςμϋνων περιοχών η οπούα, κατϊ περύπτωςη, περιλαμβϊνει τα ακόλουθα: 
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α) τουσ ςκοπούσ, οι οπούοι ςυμπεριλαμβϊνουν μακροπρόθεςμουσ ςτόχουσ τησ ςτρατηγικόσ και αντύςτοιχα 
επύπεδα αναφορϊσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 7· 

β) την οριοθϋτηςη των περιοχών που ϋχουν επηρεαςτεύ και τον εντοπιςμό των μελών του κοινού που ϋχουν 
επηρεαςτεύ· 

γ) τη μελϋτη τησ ανϊγκησ λόψησ μϋτρων προςταςύασ που εφαρμόζονται ςτισ περιοχϋσ και τα μϋλη του κοινού 
που ϋχουν επηρεαςτεύ, και το εύροσ των εν λόγω μϋτρων· 

δ) τη μελϋτη τησ ανϊγκησ περιοριςμού ό ελϋγχου τησ πρόςβαςησ ςτισ περιοχϋσ που ϋχουν επηρεαςτεύ ό τησ 
επιβολόσ περιοριςμών ςτισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ· 

ε) την εκτύμηςη τησ ϋκθεςησ διαφόρων ομϊδων του πληθυςμού και την εκτύμηςη των μϋςων που ϋχουν ςτη 
διϊθεςό τουσ τα ϊτομα για να ελϋγχουν την ϋκθεςό τουσ. 

2. Για τισ περιοχϋσ μακροχρόνιασ υπολειπόμενησ ρύπανςησ, η κοινό υπουργικό απόφαςη τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 102 εξειδικεύει, κατόπιν διαβούλευςησ με τα ενδιαφερόμενα μϋρη, τα ςχετικϊ με τη λόψη απόφαςησ 
που να επιτρϋπει τη διαμονό και την επανϋναρξη των κοινωνικών και οικονομικών δραςτηριοτότων, καθώσ 
και την πρόβλεψη μϋτρων που εύναι απαραύτητα για τον ςυνεχό ϋλεγχο τησ ϋκθεςησ, με ςτόχο τη δημιουργύα 
ςυνθηκών διαβύωςησ που δύναται να θεωρούνται κανονικϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ακόλουθων 
μϋτρων: 

α) καθοριςμόσ κατϊλληλων επιπϋδων αναφορϊσ· 

β) δημιουργύα υποδομόσ για τη ςυνεχό υποςτόριξη αυτό-βοηθούμενων μϋτρων προςταςύασ ςτισ πληγεύςεσ 
περιοχϋσ, όπωσ παροχό πληροφοριών, ςυμβουλών και παρακολούθηςησ· 

γ) ανϊλογα με την περύπτωςη, μϋτρα αποκατϊςταςησ των περιοχών· 

δ) ανϊλογα με την περύπτωςη, οριοθϋτηςη των περιοχών. 

Ωρθρο 74 

(Ωρθρο 74 τησ Οδηγύασ) 

Ϊκθεςη ςτο ραδόνιο μϋςα ςτα κτύρια 

1. Σο εθνικό επύπεδο αναφορϊσ για τισ ςυγκεντρώςεισ ραδονύου μϋςα ςε κτύρια καθορύζεται ςε, κατϊ μϋςο 
όρο ετηςύωσ, 300 Bq m–3. Η τιμό αυτό μπορεύ να μειωθεύ με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, με βϊςη νϋα επιςτημονικϊ 
δεδομϋνα, κοινωνικούσ και οικονομικούσ παρϊγοντεσ. 

2. Η ΕΕΑΕ προωθεύ δρϊςεισ για τον εντοπιςμό κατοικιών με ςυγκεντρώςεισ ραδονύου που υπερβαύνουν 
(κατϊ μϋςο όρο ετηςύωσ) το επύπεδο αναφορϊσ και, κατϊ περύπτωςη, ενθαρρύνει, με τεχνικϊ ό ϊλλα μϋςα, τη 
λόψη μϋτρων μεύωςησ τησ ςυγκϋντρωςησ ραδονύου μϋςα ςτισ κατοικύεσ αυτϋσ, ςύμφωνα με το ςχϋδιο δρϊςησ 
που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 103. 

3. Η ΕΕΑΕ παρϋχει πληροφορύεσ ςε τοπικό και εθνικό επύπεδο για την ϋκθεςη ςτο ραδόνιο ςτο εςωτερικό 
των κτιρύων και τουσ ςυνεπαγόμενουσ κινδύνουσ για την υγεύα, και για τη ςημαςύα τησ εκτϋλεςησ μετρόςεων 
του ραδονύου. Επύςησ, παρϋχει πληροφορύεσ για τα διαθϋςιμα τεχνικϊ μϋςα μεύωςησ των υφιςτϊμενων 
ςυγκεντρώςεων ραδονύου, με βϊςη το ςχϋδιο δρϊςησ που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 103. 

Ωρθρο 75 

(Ωρθρο 75 τησ Οδηγύασ) 

Ακτινοβολύα γϊμμα από οικοδομικϊ υλικϊ 

 

1. Σο επύπεδο αναφορϊσ για την εξωτερικό ϋκθεςη ςε ακτινοβολύα γϊμμα που εκπϋμπεται από οικοδομικϊ 
υλικϊ ςτο εςωτερικό των κτιρύων, επιπροςθϋτωσ τησ εξωτερικόσ ϋκθεςησ ςε υπαύθριο χώρο, εύναι 1 mSv ανϊ 
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ϋτοσ. 

2. Η ΕΕΑΕ προςδιορύζει τα οικοδομικϊ υλικϊ τα οπούα εύναι ςημαντικϊ από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ, 
λαμβϊνοντασ υπόψη τον ενδεικτικό κατϊλογο υλικών του Παραρτόματοσ ΦΙΙΙ. Σο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ 
και Ενϋργειασ μεριμνϊ ώςτε προτού τα ωσ ϊνω οικοδομικϊ υλικϊ διατεθούν ςτην αγορϊ: 

 α) να προςδιοριςτούν οι ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ των ραδιονουκλιδύων που αναφϋρονται ςτο 
Παρϊρτημα VΙΙΙ και 

β) να παραςχεθούν ςτην ΕΕΑΕ, εφόςον αυτό απαιτεύται, πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα αποτελϋςματα των 
μετρόςεων και τον αντύςτοιχο δεύκτη ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ, καθώσ και ϊλλουσ ςυναφεύσ παρϊγοντεσ, 
ςύμφωνα με το Παρϊρτημα VΙΙΙ. 

3. Για τα οικοδομικϊ υλικϊ που ϋχουν προςδιοριςθεύ ςύμφωνα με την παρ. 2 και από τα οπούα ενδϋχεται να 
προκύψουν δόςεισ ϊνω του επιπϋδου αναφορϊσ τησ παρ. 1, το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ 
αποφαςύζει, μετϊ από ειςόγηςη τησ ΕΕΑΕ, τη λόψη κατϊλληλων μϋτρων, μεταξύ των οπούων μπορεύ να εύναι 
ειδικϋσ απαιτόςεισ ςτουσ οικοδομικούσ κανονιςμούσ ό περιοριςμού ςτην προβλεπόμενη χρόςη των εν λόγω 
υλικών. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Θ΄ 

(Κεφϊλαιο ΙΦ τησ Οδηγύασ) 

Ευθύνεσ και απαιτόςεισ για τον κανονιςτικό ϋλεγχο 

Σμόμα 1 

(Σμόμα 1 τησ Οδηγύασ) 

Θεςμικό υποδομό 

Ωρθρο 76 

(Ωρθρο 76 τησ Οδηγύασ) 

Αρμόδια αρχό 

1. Η ΕΕΑΕ ωσ αρμόδια αρχό: 

α) εύναι λειτουργικώσ διαχωριςμϋνη από οποιονδόποτε ϊλλον φορϋα ό οργανιςμό που ςχετύζεται με την 
προώθηςη ό εφαρμογό πρακτικών ςτο πλαύςιο των ΚΑ ώςτε να διαςφαλύζεται η ουςιαςτικό ανεξαρτηςύα 
τησ από αθϋμιτη επιρροό ςτην κανονιςτικό λειτουργύα τησ, 

β) ϋχει τισ κατϊ νόμο αρμοδιότητεσ, το ανθρώπινο δυναμικό και τουσ αναγκαύουσ οικονομικούσ πόρουσ για 
την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών τησ, 

ςύμφωνα με τα ϊρθρα 43, 44 και 45 του ν. 4310/2014 (Α΄258). 

2. Η ΕΕΑΕ λειτουργεύ ωσ εθνικό ςημεύο επαφόσ για την επικοινωνύα με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ ϊλλων Κ-Μ.  

Ωρθρο 77 

(Ωρθρο 77 τησ Οδηγύασ) 

Διαφϊνεια 

1. Με ςκοπό τη διαφϊνεια παρϋχονται πληροφορύεσ με μϋριμνα:  

α) του Τπουργεύου Τγεύασ, για την αιτιολόγηςη των κατηγοριών ό τύπων πρακτικών ςτισ οπούεσ 
χρηςιμοποιεύται ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ· 

β) τησ ΕΕΑΕ, για την αιτιολόγηςη των κατηγοριών ό τύπων πρακτικών που δεν περιλαμβϊνονται ςτην 
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περύπτωςη α· 

γ) τησ ΕΕΑΕ, για τον κανονιςτικό ϋλεγχο των πηγών ακτινοβολύασ και τησ ακτινοπροςταςύασ. 

Οι παραπϊνω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςτισ επιχειρόςεισ, τουσ εργαζομϋνουσ και τα μϋλη του κοινού, 
καθώσ και τουσ αςθενεύσ και ϊλλα ϊτομα που υποβϊλλονται ςε ιατρικό ϋκθεςη.  

2. H ωσ ϊνω πληροφόρηςη διατύθεται ςύμφωνα με την εθνικό νομοθεςύα και τισ διεθνεύσ υποχρεώςεισ, υπό 
την προώπόθεςη ότι δεν τύθενται ςε κύνδυνο ϊλλα ςυμφϋροντα, όπωσ μεταξύ ϊλλων η αςφϊλεια, όπωσ 
αναγνωρύζονται από την εθνικό νομοθεςύα ό τισ διεθνεύσ υποχρεώςεισ. 

Ωρθρο 78 

(Ωρθρο 78 τησ Οδηγύασ) 

Ενημϋρωςη ςχετικϊ με τον εξοπλιςμό 

1. Ο προμηθευτόσ ό και ο καταςκευαςτόσ διαςφαλύζει ότι η επιχεύρηςη που αποκτϊ εξοπλιςμό περιϋχοντα 
πηγϋσ ακτινοβολύασ ό γεννότρια ακτινοβολύασ: α) εύναι επαρκώσ ενημερωμϋνη για τουσ δυνητικούσ 
ραδιολογικούσ κινδύνουσ, την ορθό χρόςη, τον ϋλεγχο και τη ςυντόρηςη του εν λόγω εξοπλιςμού και β) 
λαμβϊνει απόδειξη ότι ο ςχεδιαςμόσ του εξοπλιςμού επιτρϋπει τον περιοριςμό των εκθϋςεων ςτο κατώτερο 
λογικώσ εφικτό επύπεδο.  

2. Ο προμηθευτόσ ό και ο καταςκευαςτόσ διαςφαλύζει ότι κϊθε επιχεύρηςη που αποκτϊ ιατρικό ακτινολογικό 
εξοπλιςμό ϋχει κατϊλληλα ενημερωθεύ ςχετικϊ με την εκτύμηςη κινδύνου που ενϋχει ο εν λόγω εξοπλιςμόσ 
για τουσ αςθενεύσ και για τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα τησ κλινικόσ αξιολόγηςόσ του. 

Ωρθρο 79 

(Ωρθρο 79 τησ Οδηγύασ) 

Αναγνώριςη υπηρεςιών και εμπειρογνωμόνων 

1. Οι απαραύτητοι μηχανιςμού που επιτρϋπουν: 

α) την αναγνώριςη των υπηρεςιών επαγγελματικόσ υγεύασ, 

β) την εξουςιοδότηςη για την παροχό των υπηρεςιών δοςιμετρύασ των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων,  

γ) την αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ κατϊ την παρ. 4 
του ϊρθρου 82 αποδοχόσ τουσ ωσ εποπτών ακτινοπροςταςύασ, 

δ) την αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ, 

ε) την αποδοχό του κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 84 οριςμού των εποπτών ακτινοπροςταςύασ, 

καθορύζονται με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.  

Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των υπηρεςιών επαγγελματικόσ υγεύασ εύναι η απαςχόληςη 
ιατρού εργαςύασ με ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ ιατρού εργαςύασ. Απαραύτητη προώπόθεςη για την 
αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ εύναι η κατοχό ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ 
Υυςικών Νοςοκομεύων – Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ. 

2. Οι απαιτόςεισ των μηχανιςμών τησ παρ. 1 κοινοποιούνται ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό από την ΕΕΑΕ. 

Ωρθρο 80 

(Ωρθρο 80 τησ Οδηγύασ) 

Τπηρεςύεσ επαγγελματικόσ υγεύασ 

Οι υπηρεςύεσ επαγγελματικόσ υγεύασ διενεργούν την ιατρικό παρακολούθηςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων, 
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ςύμφωνα με το Κεφϊλαιο Σ΄, όςον αφορϊ τόςο την ϋκθεςη των εργαζομϋνων ςε ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ 
όςο και την καταλληλότητϊ τουσ για τισ εργαςύεσ που τουσ ανατύθενται ςχετικϊ με ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ. 

Ωρθρο 81 

(Ωρθρο 81 τησ Οδηγύασ) 

Τπηρεςύεσ δοςιμετρύασ 

Oι υπηρεςύεσ δοςιμετρύασ προςδιορύζουν τισ εςωτερικϋσ ό εξωτερικϋσ δόςεισ ςε εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ 
βϊςει ατομικόσ παρακολούθηςησ, με ςτόχο την καταγραφό τησ δόςησ ςε ςυνεργαςύα με την επιχεύρηςη και, 
ςτην περύπτωςη των εξωτερικών εργαζομϋνων, με τον εργοδότη ό, κατϊ περύπτωςη, με την υπηρεςύα 
επαγγελματικόσ υγεύασ. 

Ωρθρο 82 

(Ωρθρο 82 τησ Οδηγύασ) 

Εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ 

1. Ο εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ παρϋχει κατϊλληλεσ ςυμβουλϋσ ςτην επιχεύρηςη ςχετικϊ με τη 
ςυμμόρφωςη με τισ ιςχύουςεσ νομικϋσ απαιτόςεισ, όςον αφορϊ την επαγγελματικό ϋκθεςη και την ϋκθεςη 
του κοινού. 

2. Οι ςυμβουλϋσ του εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ καλύπτουν, ςτον βαθμό που κατϊ περύπτωςη 
απαιτεύται, τα ακόλουθα θϋματα, χωρύσ όμωσ να περιορύζονται ςε αυτϊ: 

α) βελτιςτοπούηςη και θϋςπιςη κατϊλληλων περιοριςτικών επιπϋδων δόςησ· 

β) μελϋτεσ νϋων εγκαταςτϊςεων και αποδοχό για θϋςη ςε λειτουργύα νϋων ό τροποποιημϋνων πηγών 
ακτινοβολύασ αναφορικϊ με οποιουςδόποτε τεχνικούσ ελϋγχουσ, ςχεδιαςτικϊ χαρακτηριςτικϊ, 
χαρακτηριςτικϊ αςφϊλειασ και διατϊξεισ προειδοπούηςησ που ςχετύζονται με την ακτινοπροςταςύα· 

γ) ταξινόμηςη των ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχών· 

δ) ταξινόμηςη των εργαζομϋνων· 

ε) προγρϊμματα παρακολούθηςησ του χώρου εργαςύασ και των εργαζομϋνων και τη ςχετικό ατομικό 
δοςιμϋτρηςη· 

ςτ) κατϊλληλα όργανα παρακολούθηςησ τησ ακτινοβολύασ· 

ζ) διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ· 

η) πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ· 

θ) διαδικαςύεσ για τη διαχεύριςη των ραδιενεργών αποβλότων· 

ι) διαδικαςύεσ πρόληψησ ατυχημϊτων και ςυμβϊντων· 

ια) ετοιμότητα και απόκριςη ςε καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

ιβ) προγρϊμματα κατϊρτιςησ και εκ νϋου κατϊρτιςησ των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων· 

ιγ) διερεύνηςη και ανϊλυςη των ατυχημϊτων και ςυμβϊντων και κατϊλληλεσ διορθωτικϋσ ενϋργειεσ· 

ιδ) ςυνθόκεσ απαςχόληςησ εγκύων και γαλουχουςών εργαζομϋνων· 

ιε) προετοιμαςύα τησ κατϊλληλησ τεκμηρύωςησ όπωσ εκ των προτϋρων αξιολογόςεων κινδύνου και γραπτών 
διαδικαςιών. 

3. Ο εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ ςυνεργϊζεται, κατϊ περύπτωςη, με τον εμπειρογνώμονα ιατρικόσ 
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φυςικόσ.  

4. τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ μπορεύ να ανατεθούν από την επιχεύρηςη τα καθόκοντα του 
επόπτη ακτινοπροςταςύασ αναφορικϊ με την ακτινοπροςταςύα των εργαζομϋνων και μελών του κοινού, 
κατόπιν αποδοχόσ του από την ΕΕΑΕ. 

 

Ωρθρο 83 

(Ωρθρο 83 τησ Οδηγύασ) 

Εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ 

1. Ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ ενεργεύ ό παρϋχει εξειδικευμϋνεσ ςυμβουλϋσ, κατϊ περύπτωςη, επύ 
θεμϊτων που αφορούν τη φυςικό των ακτινοβολιών για την εφαρμογό των απαιτόςεων του Κεφαλαύου Ζ΄ 
και τησ περύπτωςησ γ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 22 του παρόντοσ. 

2. Ανϊλογα με τισ ιατρικϋσ ακτινολογικϋσ πρακτικϋσ τησ περύπτωςησ δ του ϊρθρου 58, ο εμπειρογνώμονασ 
ιατρικόσ φυςικόσ αναλαμβϊνει την ευθύνη τησ δοςιμετρύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των φυςικών μετρόςεων 
για την εκτύμηςη τησ δόςησ που δϋχεται ο αςθενόσ και τα ϊλλα ϊτομα που υποβϊλλονται ςε ιατρικό ϋκθεςη, 
παρϋχει ςυμβουλϋσ για τον ιατρικό ακτινολογικό εξοπλιςμό και ιδύωσ ςυμβϊλλει ςτα εξόσ: 

α) ςτη βελτιςτοπούηςη τησ προςταςύασ αςθενών και ϊλλων ατόμων που υποβϊλλονται ςε ιατρικό ϋκθεςη 
από την ακτινοβολύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εφαρμογόσ και χρόςησ διαγνωςτικών επιπϋδων αναφορϊσ· 

β) ςτον ςχεδιαςμό και την εκτϋλεςη τησ διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ του ιατρικού ακτινολογικού εξοπλιςμού· 

γ) ςτον ϋλεγχο αποδοχόσ του ιατρικού ακτινολογικού εξοπλιςμού· 

δ) ςτην κατϊρτιςη των τεχνικών προδιαγραφών για τον ιατρικό ακτινολογικό εξοπλιςμό και τον ςχεδιαςμό 
των εγκαταςτϊςεων· 

ε) ςτην επιτόρηςη των ιατρικών ακτινολογικών εγκαταςτϊςεων· 

ςτ) ςτην ανϊλυςη περιςτατικών που ςυνεπϊγονται ό ενδεχομϋνωσ ςυνεπϊγονται ιατρικό ϋκθεςη λόγω 
ατυχόματοσ ό ακουςύωσ· 

ζ) ςτην επιλογό του απαιτούμενου εξοπλιςμού για την εκτϋλεςη μετρόςεων ακτινοπροςταςύασ· 

η) ςτην κατϊρτιςη των ιατρών και ϊλλου προςωπικού ςτισ ςχετικϋσ πτυχϋσ τησ ακτινοπροςταςύασ. 

3. Ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ, κατϊ περύπτωςη, ςυνεργϊζεται με τον εμπειρογνώμονα 
ακτινοπροςταςύασ. 

Ωρθρο 84 

(Ωρθρο 84 τησ Οδηγύασ) 

Επόπτησ ακτινοπροςταςύασ 

1. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ καθορύζεται ςε ποιεσ πρακτικϋσ εύναι απαραύτητοσ ο οριςμόσ από την επιχεύρηςη 
επόπτη ακτινοπροςταςύασ για την επιτόρηςη ό την εκτϋλεςη καθηκόντων ακτινοπροςταςύασ εντόσ  αυτόσ. Οι 
εργοδότεσ των εξωτερικών εργαζομϋνων ορύζουν επόπτη ακτινοπροςταςύασ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τουσ για 
την επιτόρηςη ό την εκτϋλεςη των ςχετικών καθηκόντων ακτινοπροςταςύασ ςτον βαθμό που αφορούν την 
προςταςύα των εργαζομϋνων τουσ. 

Οι επιχειρόςεισ παρϋχουν ςτουσ επόπτεσ ακτινοπροςταςύασ τα μϋςα που εύναι απαραύτητα για την εκτϋλεςη 
των καθηκόντων τουσ. Η αποδοχό του οριςμού των εποπτών ακτινοπροςταςύασ γύνεται από την ΕΕΑΕ, μετϊ 
τον οριςμό τουσ από την επιχεύρηςη. Ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ αναφϋρεται απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη.  

2. Ανϊλογα με τη φύςη τησ πρακτικόσ, τα καθόκοντα του επόπτη ακτινοπροςταςύασ, ςτο πλαύςιο τησ 
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απαςχόληςόσ του ςτην επιχεύρηςη, μπορούν να περιλαμβϊνουν τα εξόσ: 

α) να εξαςφαλύζει ότι η εργαςύα με ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ εκτελεύται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ 
καθοριςμϋνων διαδικαςιών ό τοπικών κανόνων· 

β) να εποπτεύει την εφαρμογό του προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ του χώρου εργαςύασ· 

γ) να τηρεύ κατϊλληλα αρχεύα για όλεσ τισ πηγϋσ ακτινοβολύασ· 

δ) να εκτελεύ περιοδικϋσ αξιολογόςεισ τησ κατϊςταςησ των αντύςτοιχων ςυςτημϊτων αςφϊλειασ και 
προειδοπούηςησ· 

ε) να εποπτεύει την εφαρμογό του προγρϊμματοσ ατομικόσ παρακολούθηςησ· 

ςτ) να εποπτεύει την εφαρμογό του προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ τησ υγεύασ· 

ζ) να ενημερώνει τουσ νϋουσ εργαζομϋνουσ καταλλόλωσ για τουσ τοπικούσ κανόνεσ και τισ διαδικαςύεσ· 

η) να παρϋχει ςυμβουλϋσ και ςχόλια επύ των ςχεδύων εργαςύασ· 

θ) να καταρτύζει ςχϋδια εργαςύασ· 

ι) να υποβϊλλει, ιεραρχικϊ, αναφορϋσ ςτη διούκηςη· 

ια) να ςυμμετϋχει ςτουσ μηχανιςμούσ πρόληψησ, ετοιμότητασ και απόκριςησ ςε καταςτϊςεισ ϋκθεςησ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

ιβ) να παρϋχει πληροφορύεσ και κατϊρτιςη ςτουσ εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ· 

ιγ) να λειτουργεύ ωσ ςύνδεςμοσ με τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ. 

3. Σα καθόκοντα του επόπτη ακτινοπροςταςύασ δύναται να εκτελούνται από εμπειρογνώμονα 
ακτινοπροςταςύασ ό από μονϊδα ακτινοπροςταςύασ που δημιουργεύται εντόσ τησ επιχεύρηςησ. 

4. Ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ, ο εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ και ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ 
φυςικόσ μπορεύ να εύναι το ύδιο φυςικό πρόςωπο.  

ΣΜΗΜΑ 2 

Ϊλεγχοσ πηγών ραδιενϋργειασ 

Ωρθρο 85 

(Ωρθρο 85 τησ Οδηγύασ) 

Γενικϋσ απαιτόςεισ για ανοιχτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ 

1. Με ςκοπό την κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτον κανονιςτικό ϋλεγχο οι ανοιχτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ 
ταξινομούνται με βϊςη τον χρόνο υποδιπλαςιαςμού ςε πηγϋσ αα) πολύ μικρόσ διϊρκειασ (με χρόνο 
υποδιπλαςιαςμού ϋωσ και 100 ημϋρεσ), ββ) βραχύβιεσ (με χρόνο υποδιπλαςιαςμού πϊνω από 100 ημϋρεσ και 
κϊτω από 30 ϋτη) και γγ) μακρόβιεσ (με χρόνο υποδιπλαςιαςμού πϊνω από 30 ϋτη).  

2. Για τισ ανοιχτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ καθορύζονται επύπεδα αςφϊλειασ Α ϋωσ και Δ ϋναντι ϋκνομων 
ενεργειών ςύμφωνα με τη δημοςύευςη Nuclear Security Series No. 11 του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ 
Ενϋργειασ και τισ αναθεωρόςεισ αυτού. Με βϊςη τα επύπεδα αυτϊ η επιχεύρηςη εφαρμόζει μϋτρα αςφϊλειασ 
ςύμφωνα με κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που δύνονται από την ΕΕΑΕ. 

3. Η επιχεύρηςη που κατϋχει ανοιχτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ, και ςτο βαθμό που εύναι εφικτό με βϊςη την αρχό 
τησ κλιμακούμενησ προςϋγγιςησ, τηρεύ επικαιροποιημϋνα αρχεύα για τισ ανοιχτϋσ πηγϋσ που υπϊγονται ςτην 
ευθύνη τησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτοιχεύων για τη θϋςη, τη μεταβύβαςη, την τελικό διϊθεςη, την απόρριψη 
ό την ϋκλυςό τουσ. 
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4. H επιχεύρηςη που κατϋχει ανοιχτό ραδιενεργό πηγό ενημερώνει αμϋςωσ την ΕΕΑΕ για κϊθε απώλεια, 
κλοπό, ςημαντικό διαρροό, μη εξουςιοδοτημϋνη χρόςη ό μη εξουςιοδοτημϋνη απελευθϋρωςη. 

 

Ωρθρο 86 

(Ωρθρο 86 τησ Οδηγύασ) 

Γενικϋσ απαιτόςεισ για κλειςτϋσ πηγϋσ 

1. Με ςκοπό την κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτον κανονιςτικό ϋλεγχο οι κλειςτϋσ πηγϋσ ταξινομούνται με 
βϊςη α) την ραδιολογικό τουσ επικινδυνότητα ςε κατηγορύεσ 1 ϋωσ και 5, ςύμφωνα με τη δημοςύευςη Safety 
Guide No. RS-G-1.9 Categorization of Radioactive Sources του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ και 
των αναθεωρόςεων αυτού και β) τον χρόνο υποδιπλαςιαςμού ςε πηγϋσ αα) πολύ μικρόσ διϊρκειασ (με χρόνο 
υποδιπλαςιαςμού ϋωσ και 100 ημϋρεσ), ββ) βραχύβιεσ (με χρόνο υποδιπλαςιαςμού πϊνω από 100 ημϋρεσ και 
κϊτω από 30 ϋτη) και γγ) μακρόβιεσ (με χρόνο υποδιπλαςιαςμού πϊνω από 30 ϋτη). 

2. Για τισ κλειςτϋσ πηγϋσ καθορύζονται επύπεδα αςφϊλειασ Α ϋωσ και Δ ϋναντι ϋκνομων ενεργειών ςύμφωνα 
με τη δημοςύευςη Nuclear Security Series No. 11 του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ και τισ 
αναθεωρόςεισ αυτού. Με βϊςη τα επύπεδα αυτϊ η επιχεύρηςη εφαρμόζει μϋτρα αςφϊλειασ ςύμφωνα με 
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ που δύνονται από την ΕΕΑΕ. 

3. Η επιχεύρηςη που κατϋχει κλειςτϋσ πηγϋσ τηρεύ επικαιροποιημϋνα αρχεύα για όλεσ τισ κλειςτϋσ πηγϋσ που 
υπϊγονται ςτην ευθύνη τησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτοιχεύων για τη θϋςη, τη μεταβύβαςη και τη διαχεύριςό 
τουσ. 

4. Για κϊθε μεταφορϊ ό μεταβύβαςη κλειςτόσ πηγόσ υψηλόσ ενεργότητασ απαιτεύται ϋγκριςη τησ ΕΕΑΕ. Για 
κϊθε μεμονωμϋνη μεταφορϊ που δεν εμπύπτει ςτη ςυνόθη δραςτηριότητα τησ επιχεύρηςησ ό μεταβύβαςη 
κλειςτόσ πηγόσ ενημερώνεται η ΕΕΑΕ.  

5. Κϊθε επιχεύρηςη που κατϋχει κλειςτϋσ πηγϋσ ενημερώνει αμϋςωσ την ΕΕΑΕ για κϊθε απώλεια, ςημαντικό 
διαρροό, κλοπό ό μη εξουςιοδοτημϋνη χρόςη τουσ. 

Ωρθρο 87 

(Ωρθρο 87 τησ Οδηγύασ) 

Απαιτόςεισ ελϋγχου κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ 

Η επιχεύρηςη που κατϋχει κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ: 

α) λαμβϊνει κατϊλληλα μϋτρα για την αςφαλό διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των πηγών, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των περιπτώςεων που αυτϋσ καθύςτανται εκτόσ χρόςησ. Σα εν λόγω μϋτρα εξαςφαλύζουν την αποςτολό και 
μεταβύβαςη των εκτόσ χρόςησ κλειςτών πηγών ςτον καταςκευαςτό ό τον προμηθευτό ό ςε εγκεκριμϋνη 
εγκατϊςταςη διαχεύριςησ. Η εξειδύκευςη των ωσ ϊνω μϋτρων καθορύζεται ςε απόφαςη τησ ΕΕΑΕ˙ 

β) λαμβϊνει τη δϋουςα πρόνοια, με τη μορφό παροχόσ χρηματοοικονομικόσ αςφϊλειασ ό με οποιοδόποτε 
ϊλλο ιςοδύναμο μϋςο κατϊλληλο για την εν λόγω πηγό, με ςκοπό την αςφαλό διαχεύριςη των πηγών όταν 
αυτϋσ καθύςτανται εκτόσ χρόςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ περύπτωςησ κατϊ την οπούα η επιχεύρηςη 
καθύςταται αφερϋγγυα ό παύει τισ δραςτηριότητϋσ τησ.  

Σα μϋτρα που εφαρμόζει η επιχεύρηςη για την υλοπούηςη των ανωτϋρω εύναι ςε πλόρη ςυμφωνύα με τισ 
διατϊξεισ του π.δ. 122/2013 (Α'177), όπωσ ιςχύει, και των κανονιςτικών πρϊξεων που εκδύδονται κατ’ 
εξουςιοδότηςη αυτού.  

 

Ωρθρο 88 

(Ωρθρο 88 τησ Οδηγύασ) 
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Ειδικϋσ απαιτόςεισ για τη χορόγηςη ϊδειασ για κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ 

 

Η κατοχό ό/και χρόςη κλειςτόσ πηγόσ υψηλόσ ενεργότητασ προώποθϋτει ϊδεια που εκδύδεται από την ΕΕΑΕ. 
Η ϊδεια αυτό χορηγεύται πϋραν ό/και ςυμπληρωματικϊ τησ ϊδειασ τησ περύπτωςησ δ του ϊρθρου 28, και 
περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα ακόλουθα: 

α) τισ υπευθυνότητεσ· 

β) τισ ελϊχιςτεσ ικανότητεσ του προςωπικού, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ πληροφόρηςησ και κατϊρτιςόσ του· 

γ) τα ελϊχιςτα κριτόρια επιδόςεων τησ πηγόσ, του περιϋκτη τησ και του πρόςθετου εξοπλιςμού· 

δ) τισ απαιτόςεισ για διαδικαςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ και διαςυνδϋςεισ επικοινωνύασ· 

ε) τισ ακολουθητϋεσ διαδικαςύεσ εργαςύασ· 

ςτ) τη ςυντόρηςη του εξοπλιςμού, των πηγών και των περιεκτών· 

ζ) την κατϊλληλη διαχεύριςη των εκτόσ χρόςησ πηγών, ςυμπεριλαμβανομϋνων, ανϊλογα με την περύπτωςη, 
ςυμφωνιών ςχετικϊ με την αποςτολό και μεταβύβαςη των εκτόσ χρόςησ πηγών ςτον καταςκευαςτό ό ςτον 
προμηθευτό ό ςε ϊλλη εξουςιοδοτημϋνη επιχεύρηςη ό ςε εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ό αποθόκευςησ 
αποβλότων. 

Η διαδικαςύα χορόγηςησ τησ ϊδειασ του παρόντοσ ϊρθρου εξειδικεύεται ςτην κοινό υπουργικό απόφαςη τησ 
παρ. 5 του ϊρθρου 24. 

Ωρθρο 89 

(Ωρθρο 89 τησ Οδηγύασ) 

Σόρηςη αρχεύων από την επιχεύρηςη 

Η επιχεύρηςη τηρεύ επικαιροποιημϋνα αρχεύα για τισ κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ, τα οπούα 
περιλαμβϊνουν τισ πληροφορύεσ του Παραρτόματοσ ΦΙV. Η επιχεύρηςη παρϋχει ςτην ΕΕΑΕ ηλεκτρονικό ό 
ϋντυπο αντύγραφο του ςυνόλου ό μϋρουσ των αρχεύων αυτών, εφόςον τησ ζητηθεύ, και τουλϊχιςτον υπό τισ 
ακόλουθεσ ςυνθόκεσ: 

α) χωρύσ καθυςτϋρηςη, κατϊ την ϋναρξη τόρηςησ των εν λόγω αρχεύων, ότοι το ςυντομότερο πρακτικώσ 
δυνατό μετϊ την απόκτηςη τησ πηγόσ· 

β) κατϊ διαςτόματα, τα οπούα καθορύζονται από την ΕΕΑΕ· 

γ) όποτε μεταβϊλλεται η κατϊςταςη που περιγρϊφεται ςτο φύλλο πληροφοριών· 

δ) χωρύσ καθυςτϋρηςη μετϊ το κλεύςιμο των αρχεύων για μια ςυγκεκριμϋνη πηγό, όταν η επιχεύρηςη δεν 
κατϋχει πλϋον τη ςυγκεκριμϋνη πηγό. το εν λόγω αρχεύο ςυμπεριλαμβϊνεται η επωνυμύα τησ επιχεύρηςησ ό 
τησ εγκατϊςταςησ διαχεύριςησ ό αποθόκευςησ αποβλότων ςτην οπούα μεταβιβϊζεται η πηγό· 

ε) χωρύσ καθυςτϋρηςη μετϊ το κλεύςιμο των εν λόγω αρχεύων, όταν η επιχεύρηςη δεν ϋχει πλϋον ςτην κατοχό 
τησ καμύα πηγό. 

Σα αρχεύα τησ επιχεύρηςησ εύναι διαθϋςιμα προσ επιθεώρηςη από την ΕΕΑΕ.  

Ωρθρο 90 

(Ωρθρο 90 τησ Οδηγύασ) 

Σόρηςη αρχεύων από την αρμόδια αρχό 

Η ΕΕΑΕ τηρεύ αρχεύα τόςο για κϊθε επιχεύρηςη που εύναι αδειοδοτημϋνη να εκτελεύ πρακτικϋσ με κλειςτϋσ 
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πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ όςο και για τισ ύδιεσ τισ κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ που κατϋχει η 
επιχεύρηςη. Σα αρχεύα αυτϊ περιλαμβϊνουν τον τύπο τησ πηγόσ, το ραδιονουκλύδιό τησ και την ενεργότητα 
τησ πηγόσ κατϊ τη ςτιγμό καταςκευόσ ό, εϊν αυτό δεν εύναι γνωςτό, την ενεργότητα κατϊ τη ςτιγμό τησ 
πρώτησ διϊθεςόσ τησ ςτην αγορϊ ό τη ςτιγμό κατϊ την οπούα ο κϊτοχοσ απϋκτηςε την πηγό. Η ΕΕΑΕ τηρεύ τα 
αρχεύα επικαιροποιημϋνα, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ μεταβιβϊςεισ των πηγών, καθώσ και ϊλλουσ παρϊγοντεσ. 

Ωρθρο 91 

(Ωρθρο 91 τησ Οδηγύασ) 

Ϊλεγχοσ κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ 

1. Η επιχεύρηςη που εκτελεύ πρακτικϋσ με κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ ςυμμορφώνεται με τισ 
απαιτόςεισ του Παραρτόματοσ ΦV. 

2. Ο καταςκευαςτόσ, ο προμηθευτόσ και η επιχεύρηςη εξαςφαλύζουν ότι οι κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ 
ενεργότητασ και οι περιϋκτεσ τουσ πληρούν τισ απαιτόςεισ για ταυτοπούηςη και ςόμανςη, όπωσ αυτϋσ 
αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα XVΙ. 

3. Για την ειςαγωγό κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ τηρούνται οι διατϊξεισ τησ κοινόσ υπουργικόσ 
απόφαςησ υπ’ αριθμ. 131207/Ι3/2015 (Β' 1858/27.09.2015) περύ καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη 
διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων, ιδύωσ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 5 
αυτόσ. 

ΣΜΗΜΑ 3 

Ϊκθετεσ πηγϋσ 

Ωρθρο 92 

(Ωρθρο 92 τησ Οδηγύασ) 

Εντοπιςμόσ ϋκθετων πηγών 

1. Η ΕΕΑΕ μϋςω ϊςκηςησ αρμοδιοτότων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού ενδιαφϋροντοσ (βϊςει τησ παρ. 4 
του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014), μεριμνϊ: 

α) αναφορικϊ με την αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ ωσ προσ το ενδεχόμενο ύπαρξησ ϋκθετων πηγών και 
ςχετικών κινδύνων και 

β) για την ϋκδοςη οδηγιών προσ όςουσ υποπτεύονται ό γνωρύζουν την παρουςύα ϋκθετησ πηγόσ, ϋτςι ώςτε 
να ενημερώνουν την ΕΕΑΕ και να προβαύνουν ςτισ ενδεδειγμϋνεσ ενϋργειεσ.  

2. H ΕΕΑΕ προςδιορύζει τα ενδεχόμενα μϋρη όπου εν γϋνει μπορεύ να βρεθούν ϋκθετεσ πηγϋσ και όπου 
ςυνιςτϊται να λειτουργόςουν ςυςτόματα ανύχνευςησ πηγών, όπωσ, ενδεικτικϊ, χώροι ςυγκϋντρωςησ 
παλαιών μετϊλλων, ςημαντικϋσ εγκαταςτϊςεισ ανακύκλωςησ παλαιών μετϊλλων και ςημαντικϊ κομβικϊ 
ςημεύα διϋλευςησ. 

ε κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕΑΕ περιγρϊφονται οι απαιτόςεισ λειτουργύασ των ςυςτημϊτων αυτών. 

3. Η ΕΕΑΕ παρϋχει ϊμεςα και ςτο μϋτρο που δικαιολογεύται εξειδικευμϋνεσ τεχνικϋσ ςυμβουλϋσ και βοόθεια 
ςτα πρόςωπα τα οπούα υποπτεύονται την παρουςύα ϋκθετησ πηγόσ και που ςυνόθωσ δεν ςυμμετϋχουν ςε 
εργαςύεσ που υπόκεινται ςε απαιτόςεισ ακτινοπροςταςύασ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ των ςυμβουλών και τησ 
βοόθειασ εύναι η ακτινοπροςταςύα των εργαζομϋνων και των μελών του κοινού και η αςφϊλεια τησ πηγόσ. 

Ωρθρο 93 

(Ωρθρο 93 τησ Οδηγύασ) 

Ρύπανςη των μετϊλλων 

1. Η ΕΕΑΕ προςδιορύζει τουσ ενδεχόμενουσ χώρουσ όπου εν γϋνει μπορεύ να βρεθούν ρυπαςμϋνα από 
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ραδιενϋργεια μεταλλικϊ προώόντα ειςαγόμενα από τρύτεσ χώρεσ και όπου ςυνιςτϊται να λειτουργόςουν 
ςυςτόματα ανύχνευςησ πηγών, όπωσ, ενδεικτικϊ, μεγϊλεσ εγκαταςτϊςεισ ειςαγωγόσ μετϊλλων, ςημαντικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ ανακύκλωςησ παλαιών μετϊλλων και ςημαντικϊ κομβικϊ ςημεύα διϋλευςησ. 

2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταςτϊςεων ανακύκλωςησ παλαιών μετϊλλων ειδοποιούν αμϋςωσ την ΕΕΑΕ ςε 
περύπτωςη που υποπτεύονται ό γνωρύζουν ςχετικϊ με τόξη ό ϊλλη μεταλλουργικό εργαςύα οποιαςδόποτε 
ϋκθετησ πηγόσ ό ρυπαςμϋνου μετϊλλου. Η περαιτϋρω χρόςη,  διϊθεςη ςτην αγορϊ ό απόρριψη ρυπαςμϋνων 
υλικών απαιτεύ τη ςύμφωνη γνώμη τησ ΕΕΑΕ. 

Ωρθρο 94 

(Ωρθρο 94 τησ Οδηγύασ) 

Ανϊκτηςη, διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και τελικό διϊθεςη ϋκθετων πηγών 

1. Η ΕΕΑΕ μεριμνϊ για την ανϊκτηςη και τον ϋλεγχο των ϋκθετων πηγών και την απόκριςη ςε ϋκτακτη 
ανϊγκη λόγω ϋκθετων πηγών. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ προβλϋπονται κατϊλληλα ςχϋδια και μϋτρα απόκριςησ. 

H Εθνικό Εγκατϊςταςη Προςωρινόσ Αποθόκευςησ και Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΠΑΔΡΑ) του 
π.δ. 122/2013 (Α’177), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, αναλαμβϊνει την προςωρινό αποθόκευςη και την κατϊλληλη 
διαχεύριςη, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ τελικόσ διαχεύριςησ, όλων των ϋκθετων πηγών για τισ οπούεσ, κατϊ την 
κρύςη τησ ΕΕΑΕ, προκύπτει ανϊγκη διαχεύριςόσ τουσ για λόγουσ ακτινοπροςταςύασ, αςφϊλειασ και πυρηνικόσ 
προςταςύασ. 

2. Όποτε ςυντρϋχει λόγοσ, οργανώνονται εκςτρατεύεσ ανϊκτηςησ ϋκθετων πηγών που ϋχουν απομεύνει από 
πρακτικϋσ του παρελθόντοσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο εκϊςτοτε ιςχύον «εθνικό πρόγραμμα» για τη 
διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων του ϊρθρου 11 του π.δ. 122/2013 (Α΄177). 

3. Για τουσ ςκοπούσ του παρόντοσ ϊρθρου ωσ ϋκθετεσ πηγϋσ νοούνται και ραδιενεργϊ υλικϊ.  

Ωρθρο 95 

(Ωρθρο 95 τησ Οδηγύασ) 

Φρηματοοικονομικό αςφϊλεια για τισ ϋκθετεσ πηγϋσ 

Σο εκϊςτοτε ιςχύον «εθνικό πρόγραμμα» για τη διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών 
αποβλότων του ϊρθρου 11 του π.δ. 122/2013 (Α΄177) περιλαμβϊνει όρουσ χρηματοοικονομικόσ αςφϊλειασ ό 
ϊλλο ιςοδύναμο μϋςο για την κϊλυψη του κόςτουσ παρϋμβαςησ, τησ ςχετικόσ με την ανϊκτηςη ϋκθετων 
πηγών, το οπούο μπορεύ να προκύψει από την υλοπούηςη των απαιτόςεων που ορύζονται ςτο ϊρθρο 94. 

ΣΜΗΜΑ 4 

ημαντικϊ περιςτατικϊ 

Ωρθρο 96 

(Ωρθρο 96 τησ Οδηγύασ) 

Αναφορϊ και καταγραφό ςημαντικών περιςτατικών 

Η επιχεύρηςη: 

α) εφαρμόζει ςύςτημα καταγραφόσ και ανϊλυςησ ςημαντικών περιςτατικών που ςυνεπϊγονται ό 
ενδεχομϋνωσ ςυνεπϊγονται ϋκθεςη λόγω ατυχόματοσ ό ακούςια ϋκθεςη· 

β) αναφϋρει αμϋςωσ ςτην ΕΕΑΕ οποιοδόποτε ςημαντικό περιςτατικό προκαλεύ ό ενδϋχεται να προκαλϋςει ςε 
ϊτομο επαγγελματικό ϋκθεςη ό ϋκθεςη του κοινού, πϋραν των λειτουργικών ορύων ό των ςυνθηκών 
λειτουργύασ που προςδιορύζονται ςτισ απαιτόςεισ ϋγκριςησ. χετικϊ με ιατρικό ϋκθεςη, το εύδοσ των 
περιςτατικών, τα οπούα η επιχεύρηςη οφεύλει να αναφϋρει ϊμεςα, καθορύζονται με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ. ε 
κϊθε περύπτωςη, η αναφορϊ περιλαμβϊνει τα αποτελϋςματα τησ διερεύνηςησ και των διορθωτικών μϋτρων 
για την αποφυγό τϋτοιου εύδουσ περιςτατικών. 
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ΣΜΗΜΑ 5 

Καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

Ωρθρο 97 

(Ωρθρο 97 τησ Οδηγύασ) 

ύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

1. Με το παρόν ϊρθρο ρυθμύζεται το ςύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ για καταςτϊςεισ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ που δύναται να προκύψουν εντόσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ και λαμβανομϋνου υπόψη του 
γεγονότοσ ότι η ελληνικό επικρϊτεια δύναται να πληγεύ από καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ που λαμβϊνουν 
χώρα εκτόσ του εδϊφουσ τησ. 

2. Η ΕΕΑΕ, με την επιφύλαξη τησ παρ. 3 του παρόντοσ ϊρθρου, εύναι αρμόδια: 

α) για την αξιολόγηςη των δυνητικών καταςτϊςεων ϋκτακτησ ανϊγκησ (εφεξόσ ΑΔΚΕΑ), εντόσ ό εκτόσ τησ 
χώρασ, που ενϋχουν ραδιολογικό κύνδυνο για τη χώρα. την περύπτωςη ϋκτακτων αναγκών που ςχετύζονται 
με πρακτικϋσ εντόσ τησ χώρασ, και οι οπούεσ βρύςκονται υπό κανονιςτικό ϋλεγχο , κατϊ την ΑΔΚΕΑ, 
λαμβϊνονται υπόψη οι τεχνικϋσ εκθϋςεισ αςφϊλειασ, ςτισ οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνεται ανϊλυςη ατυχημϊτων 
και ραδιολογικών επιπτώςεων εντόσ και εκτόσ τησ εγκατϊςταςησ, καθώσ και τα ςχετικϊ ςχϋδια απόκριςησ 
ςε ϋκτακτη ανϊγκη τησ εγκεκριμϋνησ πρακτικόσ. Ο ςχεδιαςμόσ τησ προετοιμαςύασ για απόκριςη ςε 
κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και η κατϊρτιςη των ςτρατηγικών προςταςύασ ακολουθεύ 
κλιμακούμενη προςϋγγιςη ανϊλογα με τουσ προςδιοριζόμενουσ ςτην ΑΔΚΕΑ κινδύνουσ και τισ δυνητικϋσ 
ςυνϋπειϋσ τουσ. Η ΑΔΚΕΑ επικαιροποιεύται, τουλϊχιςτον ανϊ πενταετύα, με βϊςη την εμπειρύα και τα 
διδϊγματα από τισ αςκόςεισ και τα πραγματικϊ περιςτατικϊ ό την απόκτηςη νϋασ γνώςησ· 

β) για την υποβολό ςτον Γενικό Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ, προσ τελικό ϋγκριςη, των κατϊλληλων επύ 
μϋρουσ Ειδικών χεδύων Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ). Η ΕΕΑΕ 
εκπονεύ ό αναθεωρεύ τα ΕΑΡΠΕΑ με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ ΑΔΚΕΑ τησ περύπτωςησ α. Για τον ςκοπό 
αυτόν, η ΕΕΑΕ ςυνεργϊζεται με ϊλλουσ αρμόδιουσ φορεύσ, όπωσ καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα Α του Γενικού 
χεδύου Πολιτικόσ Προςταςύασ με τη ςυνθηματικό λϋξη ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ [υπουργικό απόφαςη υπ’ αριθμ. 
1299/2003 (Β' 423/10.04.2003)]. Σα ΕΑΡΠΕΑ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτο τα προβλεπόμενα ςτο 
Παρϊρτημα XI. Εφόςον πρόκειται για περιςτατικϊ που αφορούν εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ εντόσ τησ χώρασ, 
κατϊ την εκπόνηςη των ΕΑΡΠΕΑ, λαμβϊνονται υπόψη και τα εςωτερικϊ ςχϋδια απόκριςησ ςε ϋκτακτη 
ανϊγκη τησ επιχεύρηςησ· 

γ) για την αξιολόγηςη των ραδιολογικών ςυνθηκών και ςυνεπειών κατϊ την εκδόλωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ 
και για τη γνωμοδότηςη αναφορικϊ με την εφαρμογό τησ κατϊλληλησ ςτρατηγικόσ και των κατϊλληλων 
δρϊςεων προςταςύασ· 

δ) για την απαιτούμενη επιχειρηςιακό ετοιμότητα του τηλεμετρικού δικτύου μϋτρηςησ ραδιενϋργειασ ςτη 
χώρα, καθώσ και για τον ςχεδιαςμό και ςυντονιςμό όλου του απαιτούμενου ϋργου και των απαιτούμενων 
δρϊςεων για τη μϋτρηςη τησ ραδιενϋργειασ ςε καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ.  

3. Η Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ εύναι αρμόδια για την εκπόνηςη του ςχετικού με περιπτώςεισ 
κακόβουλων πρϊξεων ΕΑΡΠΕΑ («Ειδικό χϋδιο Διαχεύριςησ ΦΒΡΠ υνεπειών»). Για τον ςκοπό αυτόν 
ςυνεργϊζεται με την ΕΕΑΕ και τουσ κατϊ περύπτωςη αρμόδιουσ φορεύσ, όπωσ καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα 
Α του Γενικού χεδύου Πολιτικόσ Προςταςύασ με τη ςυνθηματικό λϋξη ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ [υπουργικό απόφαςη 
υπ’ αριθμ. 1299/2003 (Β' 423/10.04.2003)]. 

4. Οι εμπλεκόμενοι ςτα ΕΑΡΠΕΑ φορεύσ και οι επιχειρόςεισ καταρτύζουν εςωτερικϊ κατϊλληλα ςχϋδια 
απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη και καταβϊλλουν κϊθε δυνατό προςπϊθεια για τη διαςφϊλιςη τησ 
ετοιμότητϊσ τουσ και των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων και τεχνικών μϋςων, με ςκοπό την 
αποτελεςματικό και ϋγκαιρη απόκριςό τουσ, ςύμφωνα με τον ρόλο και τισ αρμοδιότητϋσ τουσ, όπωσ 
καθορύζονται ςτα ΕΑΡΠΕΑ.  

5. Σα ςχϋδια απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη, ςυμπεριλαμβανομϋνων τόςο των ΕΑΡΠΕΑ όςο και των 
εςωτερικών ςχεδύων απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη τησ παρ. 4: 

α) καθορύζουν ςαφώσ τα αξιόπιςτα μϋςα και τισ διαδικαςύεσ για την αποτελεςματικό επικοινωνύα και 
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ςυνεργαςύα τόςο ςε επύπεδο επιχεύρηςησ, όςο και ςε εθνικό ό διεθνϋσ επύπεδο, ανϊλογα με το εύδοσ και την 
ϋνταςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ· 

β) ϋχουν ωσ ςκοπό την αποφυγό αντιδρϊςεων ιςτών του οργανιςμού που οδηγούν ςε ςοβαρϋσ 
ντετερμινιςτικϋσ επιπτώςεισ ςε οποιοδόποτε ϊτομο από τον πληγϋντα πληθυςμό, καθώσ και τη μεύωςη τησ 
επικινδυνότητασ των ςτοχαςτικών επιπτώςεων, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ γενικϋσ αρχϋσ ακτινοπροςταςύασ 
και τα επύπεδα αναφορϊσ του Κεφαλαύου Γ’. 

6. α) Ο Τπουργόσ Εςωτερικών εύναι υπεύθυνοσ για τη λόψη απόφαςησ εφαρμογόσ ςτρατηγικόσ προςταςύασ 
και δρϊςεων προςταςύασ ςε ϋκτακτη ανϊγκη, ςυμπεριλαμβανομϋνου του τερματιςμού τησ κατϊςταςησ 
ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τησ μετϊβαςησ ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ· για τη λόψη τησ 
απόφαςησ αυτόσ μπορεύ να ςυγκαλεύ τη διυπουργικό Επιτροπό Εθνικού χεδιαςμού Πολιτικόσ Προςταςύασ 
ό/και το Κεντρικό υντονιςτικό Όργανο Πολιτικόσ Προςταςύασ των ϊρθρων 4 και 5 του ν. 3013/2002 
(Α΄102). Η απόφαςη αυτό λαμβϊνεται ύςτερα από ειςόγηςη του Γενικού Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ 
(ΓΓΠΠ), κατόπιν ςχετικόσ γνωμοδότηςησ τησ ΕΕΑΕ.  

β) Ο ΓΓΠΠ, ςε ςυνεργαςύα με τισ Περιφϋρειεσ και τουσ ϊλλουσ εμπλεκομϋνουσ, ςύμφωνα με τα όςα 
καθορύζονται ςτα ΕΑΡΠΕΑ, εύναι υπεύθυνοσ για τον ςυντονιςμό του ϋργου που απαιτεύ η απόφαςη τησ 
περύπτωςησ α.  

γ) Ο Τπουργόσ Εςωτερικών και ο ΓΓΠΠ μπορούν να αναθϋτουν την ϊςκηςη των αναφερομϋνων ςτην 
παρούςα παρϊγραφο αρμοδιοτότων τουσ ςτην κατϊ τόπο Περιφϋρεια, την ΕΕΑΕ ό ϊλλον εμπλεκόμενο 
φορϋα, ανϊλογα με το εύδοσ, την ϋκταςη και τη ςοβαρότητα τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ. Κατϊ τη λόψη τησ 
απόφαςησ για την εφαρμογό ςυγκεκριμϋνων μϋτρων, ειδικϊ αυτών με ςημαντικό αντύκτυπο, λαμβϊνεται 
υπόψη και ο αντύκτυποσ τησ εφαρμογόσ των μϋτρων ςτην υγεύα και την αςφϊλεια του πληθυςμού και την 
οικονομύα, καθώσ και ϊλλα κοινωνικϊ κριτόρια. 

7. Ο οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ ό η επιχεύρηςη μεριμνούν: 

α) για την προςταςύα των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρακολούθηςησ 
των ατομικών δόςεων των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 53 του παρόντοσ, ςε 
ςυνεργαςύα, όπου απαιτεύται, με την ΕΕΑΕ· 

β) για την εκ των προτϋρων παροχό πληροφόρηςησ και εκπαύδευςησ των εργαζομϋνων ϋκτακτησ ανϊγκησ, 
μϋςω και τησ διενϋργειασ κατϊλληλων αςκόςεων. Η ΕΕΑΕ ςυνδρϊμει παρϋχοντασ την ωσ ϊνω απαιτούμενη 
πληροφόρηςη και εκπαύδευςη, όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη κβ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 
4310/2014 (Α΄258). 

8. Για τον τερματιςμό κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τη μετϊβαςη ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ 
ϋκθεςησ, ανεξαρτότωσ του εύδουσ και τησ ϋκταςησ τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, απαιτεύται η ςχετικό γνωμοδότηςη 
τησ ΕΕΑΕ και εύναι απαραύτητο να ϋχει ολοκληρωθεύ η πληροφόρηςη του κοινού και των ενδιαφερομϋνων και 
η ςχετικό διαβούλευςη αναφορικϊ με την κατϊςταςη και τουσ ραδιολογικούσ κινδύνουσ, καθώσ και των 
μϋτρων προςταςύασ και των απαιτούμενων αλλαγών ςτην κανονικό ζωό. Η πληροφόρηςη και η διαβούλευςη 
πραγματοποιούνται με ευθύνη των κατϊ τόπουσ Περιφερειών, με τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ αναφορικϊ με τα 
θϋματα των αρμοδιοτότων τησ. Για την παροχό τησ πληροφόρηςησ χρηςιμοποιεύται κϊθε πρόςφορο μϋςο, 
ϋντυπο ό ηλεκτρονικό. Οι κατϊ τόπουσ Περιφϋρειεσ ορύζουν εύλογη προθεςμύα υποβολόσ ςχολύων ό απόψεων 
από τα ενδιαφερόμενα μϋρη και τον πληθυςμό, ανϊλογα με την ϋκταςη και το επύπεδο τησ υφιςτϊμενησ 
ϋκθεςησ. Η Περιφϋρεια διαβιβϊζει τα υποβληθϋντα ςχόλια και απόψεισ ςτη Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ 
Προςταςύασ και την ΕΕΑΕ για την αξιολόγηςό τουσ. 

9. Κατϊ την κατϊρτιςη των ΕΑΡΠΕΑ ακολουθούνται διαδικαςύεσ διαβούλευςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη και 
τυχόν ευαύςθητα δεδομϋνα που δεν μπορούν να δημοςιοποιηθούν από ϊποψη δημόςιασ αςφϊλειασ, ωσ 
ακολούθωσ: 

α. Σα ΕΑΡΠΕΑ που καταρτύζονται από την ΕΕΑΕ δημοςιοποιούνται μϋςω του διαδικτυακού τόπου τησ ΕΕΑΕ, 
μαζύ με ςύντομη και ςε απλό γλώςςα περιγραφό τησ κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και του περιεχομϋνου 
του ΕΑΡΠΕΑ και πρόςκληςη προσ κϊθε ενδιαφερόμενο να διατυπώςει γραπτώσ τισ απόψεισ του εντόσ 
χρονικού διαςτόματοσ εύκοςι (20) ημερών. Η ΕΕΑΕ αξιολογεύ και διαβιβϊζει τα ςχόλια ςε όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτα ΕΑΡΠΕΑ φορεύσ για την αξιολόγηςό τουσ. Οι ωσ ϊνω φορεύσ αποςτϋλλουν γραπτώσ την 
αξιολόγηςό τουσ εντόσ χρονικού διαςτόματοσ δϋκα (10) ημερών, ειδϊλλωσ θεωρεύται ότι η αξιολόγηςη των 
ςχολύων από την ΕΕΑΕ εύναι αποδεκτό από τουσ φορεύσ. Μετϊ το πϋρασ του διαςτόματοσ αυτού η ΕΕΑΕ 
προβαύνει ςε ειςόγηςη ςτον Γενικό Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ για την ϋγκριςη των ΕΑΡΠΕΑ. Συχόν 
ϋξοδα που προκύπτουν από τη διαβούλευςη καλύπτονται από την ΕΕΑΕ, εκτόσ από την περύπτωςη που τα 
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ςχϋδια αφορούν εγκαταςτϊςεισ ςτην ελληνικό επικρϊτεια, ςτην οπούα περύπτωςη υπεύθυνη για την κϊλυψη 
των εξόδων εύναι η επιχεύρηςη.  

β. Σα ςχϋδια απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη ςε επύπεδο Περιφϋρειασ δημοςιοποιούνται, πριν την 
οριςτικοπούηςό τουσ, με ευθύνη τησ Αυτοτελούσ Δ/νςησ Πολιτικόσ Προςταςύασ τησ Περιφϋρειασ, ϋγκαιρα και 
με κϊθε πρόςφορο μϋςο, ϋντυπο και ηλεκτρονικό, ώςτε το ενδιαφερόμενο κοινό που ενδϋχεται να πληγεύ από 
την ϋκτακτη ανϊγκη να διατυπώνει τη γνώμη του. Μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από τη δημοςύευςη, το κοινό 
ϋχει το δικαύωμα να διατυπώςει εγγρϊφωσ, ϋντυπα ό ηλεκτρονικϊ, προσ το Περιφερειακό υμβούλιο ό την 
Αυτοτελό Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ τεκμηριωμϋνεσ απόψεισ για το περιεχόμενο του ςχεδύου. Μϋςα ςτην 
ύδια προθεςμύα το Περιφερειακό υμβούλιο διατυπώνει και το ύδιο τυχόν ςχόλια και τα διαβιβϊζει ςτην 
Αυτοτελό Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ τησ Περιφϋρειασ. Συχόν ϋξοδα που προκύπτουν από τη διαβούλευςη 
καλύπτονται από την Περιφϋρεια, πλην τησ περύπτωςησ που τα ςχϋδια αφορούν εγκαταςτϊςεισ ςτην 
ελληνικό επικρϊτεια, ςτην οπούα περύπτωςη υπεύθυνη για την κϊλυψη των εξόδων εύναι η επιχεύρηςη. Μετϊ 
το πϋρασ τησ ανωτϋρω προθεςμύασ η Αυτοτελόσ Δ/νςη Πολιτικόσ Προςταςύασ μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ 
προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των ςχολύων από τη δημόςια διαβούλευςη και ςτη ςυνϋχεια ειςηγεύται ςχετικϊ 
ςτον Γενικό Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ.  

10. Για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων που απορρϋουν από το παρόν ϊρθρο για κατϊςταςη ϋκθεςησ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ μετϊβαςησ ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, η ΕΕΑΕ 
χρηςιμοποιεύ ωσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τισ απαιτόςεισ τησ δημοςύευςησ Preparedness and Response for a 
Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements, GSR Part 7, 2015 του Διεθνούσ Οργανιςμού 
Ατομικόσ Ενϋργειασ και τισ αναθεωρόςεισ αυτόσ. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ μπορεύ να χρηςιμοποιούνται 
επιπρόςθετα και ϊλλεσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ ό ςχετικϊ τεχνικϊ κεύμενα του Διεθνούσ Οργανιςμού 
Ατομικόσ Ενϋργειασ ό ϊλλων διεθνών οργανιςμών.  

11. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και του Γενικού χεδύου 
Πολιτικόσ Προςταςύασ με τη ςυνθηματικό λϋξη «ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ» [υπουργικό απόφαςη υπ’ αριθμ. 1299/2003 
(Β' 423/10.04.2003)], όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. 

Ωρθρο 98 

(Ωρθρο 98 τησ Οδηγύασ) 

Προετοιμαςύα για ϋκτακτη ανϊγκη 

1. Η εκπόνηςη όλων των ΕΑΡΠΕΑ για όλεσ τισ δυνητικϋσ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, καθώσ και 
η πλόρησ λειτουργικό ενςωμϊτωςό τουσ ςτο Γενικό χϋδιο Πολιτικόσ Προςταςύασ, ολοκληρώνεται εντόσ 24 
μηνών από τη δημοςύευςη του παρόντοσ.  

2. Η Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ ςυνδρϊμει ςτον ςυντονιςμό για τη διενϋργεια κατϊλληλων 
τακτικών αςκόςεων για τον ϋλεγχο και την αξιολόγηςη των ΕΑΡΠΕΑ και τησ λειτουργικόσ ετοιμότητασ των 
εμπλεκόμενων φορϋων. Η ΕΕΑΕ εύναι υπεύθυνη για τη ςυμμετοχό τησ χώρασ ςε διεθνεύσ αςκόςεισ και την 
αξιολόγηςη των ςχεδύων απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη. Η ΕΕΑΕ ενημερώνει και, κατϊ περύπτωςη, ειςηγεύται 
ςτον Γενικό Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ για τη ςυμμετοχό και ϊλλων φορϋων ςε αςκόςεισ πριν την 
πραγματοπούηςό τουσ.  

3. Η ΕΕΑΕ εύναι υπεύθυνη για την ειςόγηςη, ςε τακτικϊ χρονικϊ διαςτόματα, αναφορικϊ με τισ αναγκαύεσ 
αναθεωρόςεισ ό/και τροποποιόςεισ των ΕΑΡΠΕΑ, λαμβϊνοντασ υπόψη τα αποτελϋςματα τησ εμπειρύασ από 
τισ εθνικϋσ ό διεθνεύσ αςκόςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ ό από πραγματικϋσ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ.  

Ωρθρο 99 

(Ωρθρο 99 τησ Οδηγύασ) 

Διεθνόσ ςυνεργαςύα 

1. Σο Τπουργεύο Εξωτερικών με τη ςυνδρομό του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Τπουργεύου μεριμνϊ για τη 
ςυνεργαςύα με ϊλλα Κ-Μ και με τρύτεσ χώρεσ αναφορικϊ με την απόκριςη ςε πιθανό ϋκτακτη ανϊγκη ςτην 
ελληνικό επικρϊτεια, η οπούα δύναται να πλόττει ϊλλα Κ-Μ ό τρύτεσ χώρεσ, με ςτόχο τη διευκόλυνςη τησ 
οργϊνωςησ τησ ακτινοπροςταςύασ ςτα εν λόγω Κ-Μ ό τρύτεσ χώρεσ.  
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2. ε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτην ελληνικό επικρϊτεια ό κατϊςταςησ που πιθανόν να οδηγεύ ςε 
ραδιολογικϋσ ςυνϋπειεσ ςτην ελληνικό επικρϊτεια, το Τπουργεύο Εξωτερικών, με τη ςυνδρομό τησ Γενικόσ 
Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ και τησ ΕΕΑΕ, ϋρχεται αμϋςωσ ςε επαφό με κϊθε ϊλλο πιθανώσ 
εμπλεκόμενο ό πιθανώσ θιγόμενο Κ-Μ και τρύτη χώρα, με ςτόχο την κοινοπούηςη τησ εκτύμηςησ τησ 
κατϊςταςησ ϋκθεςησ και τον ςυντονιςμό των μϋτρων προςταςύασ και τησ ενημϋρωςησ του κοινού 
χρηςιμοποιώντασ, κατϊ περύπτωςη, διμερό ό διεθνό ςυςτόματα ανταλλαγόσ πληροφοριών και ςυντονιςμού. 
Οι εν λόγω ςυντονιςτικϋσ δραςτηριότητεσ δεν εμποδύζουν ούτε καθυςτερούν κϊθε απαραύτητη ενϋργεια που 
πρϋπει να ληφθεύ ςε εθνικό επύπεδο. 

3. Σο Τπουργεύο Εςωτερικών με τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ, ό η ΕΕΑΕ για τισ περιπτώςεισ που εμπύπτουν ςτισ 
υπό ιβ διατϊξεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α' 258), μεριμνϊ για την ϊμεςη ανταλλαγό 
πληροφοριών και τη ςυνεργαςύα με ϊλλα ενδιαφερόμενα Κ-Μ ό με τρύτεσ χώρεσ και με τουσ αρμόδιουσ 
διεθνεύσ οργανιςμούσ ςχετικϊ με την απώλεια, την κλοπό ό την ανακϊλυψη κλειςτών πηγών υψηλόσ 
ενεργότητασ, ϊλλων πηγών ραδιενϋργειασ και ραδιενεργών υλικών που προκαλούν ανηςυχύα, καθώσ και 
όςον αφορϊ τη ςχετικό παρακολούθηςη ό ϋρευνα, με την επιφύλαξη των ςχετικών απαιτόςεων τόρηςησ 
απορρότου και τησ οικεύασ εθνικόσ νομοθεςύασ. 

4. Σο Τπουργεύο Εξωτερικών, ςε ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Εςωτερικών και το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ 
και Ενϋργειασ και τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ, μεριμνϊ, κατϊ τη μετϊβαςη από μια κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, για τον ςυντονιςμό τησ ςυνεργαςύασ, όπου ενδεύκνυται, με 
ϊλλα Κ-Μ και με τρύτεσ χώρεσ. 

ΣΜΗΜΑ 6 

Καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ 

Ωρθρο 100 

(Ωρθρο 100 τησ Οδηγύασ) 

Πρόγραμμα για τισ καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ 

1. Η ΕΕΑΕ, βϊςει ενδεύξεων ό ςτοιχεύων εκθϋςεων που δεν εύναι δυνατόν να παραβλεφθούν από ϊποψη 
ακτινοπροςταςύασ: 

α) προςδιορύζει και αξιολογεύ τισ καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των τύπων των 
καταςτϊςεων υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ που απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα XVΙΙ, και 

β) προςδιορύζει τισ αντύςτοιχεσ επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ και εκθϋςεισ του κοινού. 

2. Η ΕΕΑΕ δύναται να αποφαςύςει ϋχοντασ υπόψη τη γενικό αρχό τησ αιτιολόγηςησ, ότι μια κατϊςταςη 
υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ δεν απαιτεύ μελϋτη λόψησ μϋτρων προςταςύασ ό επανορθωτικών μϋτρων. 

3. Οι καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, που προκαλούν ανηςυχύα από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ και για τισ 
οπούεσ μπορεύ να αποδοθεύ νομικό ευθύνη, υπόκεινται ςτισ ςχετικϋσ απαιτόςεισ των καταςτϊςεων 
ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ και γνωςτοποιούνται ςτην ΕΕΑΕ κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 25. 

Ωρθρο 101 

(Ωρθρο 101 τησ Οδηγύασ) 

Θϋςπιςη ςτρατηγικών 

1. Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, μετϊ από διαβούλευςη με το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, 
εξειδικεύονται  ςτρατηγικϋσ ώςτε να εξαςφαλύζεται η κατϊλληλη διαχεύριςη των καταςτϊςεων υφιςτϊμενησ 
ϋκθεςησ αναλόγωσ των κινδύνων και τησ αποτελεςματικότητασ των μϋτρων προςταςύασ. 
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2. Η εξειδύκευςη τησ κϊθε ςτρατηγικόσ εμπεριϋχει: 

α) τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ· 

β) τα κατϊλληλα επύπεδα αναφορϊσ, λαμβανομϋνων υπόψη των επιπϋδων αναφορϊσ του Παραρτόματοσ Ι. 

Ωρθρο 102 

(Ωρθρο 102 τησ Οδηγύασ) 

Εφαρμογό ςτρατηγικών 

1. Με κοινό υπουργικό απόφαςη που εκδύδεται κατϊ την παρ. 3 του ϊρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α΄258)  
εξειδικεύεται η ανϊθεςη των αρμοδιοτότων για την εφαρμογό ςτρατηγικών διαχεύριςησ υφιςτϊμενων 
εκθϋςεων και εξαςφαλύζεται ο κατϊλληλοσ ςυντονιςμόσ μεταξύ των αρμόδιων μερών που εμπλϋκονται ςτην 
εφαρμογό επανορθωτικών μϋτρων και μϋτρων προςταςύασ. Με την ύδια απόφαςη προβλϋπεται, εφόςον 
ενδεύκνυται, η ςυμμετοχό των ενδιαφερόμενων μερών ςτισ αποφϊςεισ που αφορούν την ανϊπτυξη και 
εφαρμογό ςτρατηγικών διαχεύριςησ καταςτϊςεων ϋκθεςησ. 

2. Η μορφό, η κλύμακα και η διϊρκεια όλων των μϋτρων προςταςύασ που μελετώνται για την εφαρμογό μιασ 
ςτρατηγικόσ εύναι βελτιςτοποιημϋνεσ. 

3. Η ΕΕΑΕ εκτιμϊ την κατανομό των δόςεων που προκύπτει από την εφαρμογό μιασ ςτρατηγικόσ και εξετϊζει 
περαιτϋρω προςπϊθειεσ με ςτόχο τη βελτιςτοπούηςη τησ προςταςύασ και τη μεύωςη οποιωνδόποτε 
εκθϋςεων που παραμϋνουν πϊνω από το επύπεδο αναφορϊσ. 

4. Οι αρμόδιοι για την εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ ςε τακτικό βϊςη: 

α) αξιολογούν τα διαθϋςιμα επανορθωτικϊ μϋτρα και μϋτρα προςταςύασ για την επύτευξη των ςτόχων και 
την αποτελεςματικότητα των μϋτρων που ςχεδιϊζονται και εφαρμόζονται· 

β) παρϋχουν πληροφορύεσ ςτουσ εκτιθϋμενουσ πληθυςμούσ ςχετικϊ με τουσ δυνητικούσ κινδύνουσ για την 
υγεύα και τα διαθϋςιμα μϋτρα για τη μεύωςη τησ ϋκθεςόσ τουσ· 

γ) παρϋχουν καθοδόγηςη για τη διαχεύριςη των εκθϋςεων ςε ατομικό ό τοπικό επύπεδο· 

δ) αναφορικϊ με δραςτηριότητεσ που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ και δεν αντιμετωπύζονται ωσ 
καταςτϊςεισ ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ παρϋχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα κατϊλληλα μϋτρα για την 
παρακολούθηςη των ςυγκεντρώςεων και των εκθϋςεων και για τη λόψη μϋτρων προςταςύασ. 

ε) ενημερώνουν την ΕΕΑΕ ςχετικϊ με τισ περιπτώςεισ α ϋωσ δ του παρόντοσ ϊρθρου. 

Ωρθρο 103 

(Ωρθρο 103 τησ Οδηγύασ) 

χϋδιο δρϊςησ για το ραδόνιο 

1. Με κοινό υπουργικό απόφαςη που εκδύδεται ςύμφωνα με την περύπτωςη θ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 43 του 
ν. 4310/2014 (Α'258) θεςπύζεται εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για την αντιμετώπιςη των μακροπρόθεςμων 
κινδύνων από την ϋκθεςη ςτο ραδόνιο μϋςα ςε κατοικύεσ, ςε κτύρια ςτα οπούα ϋχει πρόςβαςη το κοινό και ςε 
χώρουσ εργαςύασ, για κϊθε πηγό ειςόδου του ραδονύου εύτε από το ϋδαφοσ εύτε από τα οικοδομικϊ υλικϊ εύτε 
από το νερό. Σο ςχϋδιο δρϊςησ λαμβϊνει υπόψη τα ζητόματα που αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα XVΙΙΙ και 
επικαιροποιεύται ανϊ δεκαετύα, με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ, ςύμφωνα με το πρόγραμμα αναθεωρόςεων του 
ςχεδύου δρϊςησ (ςημεύο 9 του Παραρτόματοσ XVΙΙΙ). Οι επικαιροποιόςεισ, μετϊ τη δημοςύευςό τουσ ςτην 
Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ, γύνονται εκτελεςτϋσ και κοινοποιούνται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ, 
προκειμϋνου να εναρμονύςουν τα ςυνταςςόμενα από αυτούσ ςχϋδια και δρϊςεισ. 

2. το εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ τησ παρ. 1, ςυμπεριλαμβανομϋνων των επικαιροποιόςεων αυτού, 
προςδιορύζονται οι διαδικαςύεσ για τη λόψη κατϊλληλων μϋτρων με ςτόχο την αποφυγό τησ ειςόδου 
ραδονύου ςτα νϋα κτύρια. Σα μϋτρα αυτϊ μπορεύ να περιλαμβϊνουν ειδικϋσ απαιτόςεισ ςτουσ οικοδομικούσ 
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κανονιςμούσ τησ χώρασ. 

3. Η ΕΕΑΕ εντοπύζει τισ περιοχϋσ όπου η ςυγκϋντρωςη ραδονύου (ετόςιοσ μϋςοσ όροσ) ςε ςημαντικό αριθμό 
κτιρύων αναμϋνεται να υπερβεύ το εθνικό επύπεδο αναφορϊσ του ϊρθρου 74. 

ΣΜΗΜΑ 7 

ύςτημα επιβολόσ  

Ωρθρο 104 

(Ωρθρο 104 τησ Οδηγύασ) 

Επιθεωρόςεισ 

1. Η ΕΕΑΕ με βϊςη τισ αρμοδιότητεσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α΄258) εξαςφαλύζει 
ςύςτημα επιθεώρηςησ για την επιβολό των διατϊξεων των ΚΑ και για την ϋναρξη τησ παρακολούθηςησ και 
τη λόψη διορθωτικών μϋτρων, όπου απαιτεύται. 

2. Η ΕΕΑΕ: 

α) εφαρμόζει πρόγραμμα επιθεωρόςεων, το οπούο λαμβϊνει υπόψη το μϋγεθοσ και τη φύςη του κινδύνου 
που ςχετύζεται με τισ πρακτικϋσ, μια γενικό εκτύμηςη των ζητημϊτων ακτινοπροςταςύασ ςτισ πρακτικϋσ και 
τον βαθμό ςυμμόρφωςησ με τισ διατϊξεισ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ)· 

β) καταγρϊφει τα ευρόματα από κϊθε επιθεώρηςη και τα κοινοποιεύ ςτην αντύςτοιχη επιχεύρηςη. ε 
περύπτωςη που τα ευρόματα αφορούν εξωτερικό εργαζόμενο κοινοποιούνται, όπου ενδεύκνυται, και ςτον 
εργοδότη· 

γ) διαθϋτει ςτο κοινό τη γενικό εικόνα του προγρϊμματοσ επιθεωρόςεων και τα κύρια ευρόματα από την 
εφαρμογό του· 

δ) διαβιβϊζει εγκαύρωσ ςτα ενδιαφερόμενα μϋρη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των καταςκευαςτών και των 
προμηθευτών πηγών ακτινοβολύασ και, κατϊ περύπτωςη, των διεθνών οργανιςμών, πληροφορύεσ για την 
προςταςύα και την αςφϊλεια ςχετικϊ με ςημαντικϋσ γνώςεισ που ϋχουν αποκομιςτεύ από τισ επιθεωρόςεισ 
και από τα δηλωθϋντα ςυμβϊντα και ατυχόματα και τα ςχετικϊ ευρόματα. 

Ωρθρο 105 

(Ωρθρο 105 τησ Οδηγύασ) 

Εποπτεύα και ϋλεγχοσ τόρηςησ των διατϊξεων των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ 

Η ΕΕΑΕ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 46 του ν. 4310/2014 (Α΄258), ϋχει την εξουςύα να απαιτεύ 
αναλόγωσ από κϊθε φυςικό ό νομικό πρόςωπο την ανϊληψη δρϊςησ για την αποκατϊςταςη ελλεύψεων και 
την αποφυγό επανεμφϊνιςόσ τουσ ό να ανακαλεύ την ϋγκριςη, όταν τα αποτελϋςματα μιασ κανονιςτικόσ 
επιθεώρηςησ ό ϊλλησ ρυθμιςτικόσ εκτύμηςησ καταδεικνύουν ότι η κατϊςταςη ϋκθεςησ δεν εύναι ςυμβατό  με 
τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ). 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Ωρθρο 106 

Επιςυνϊπτονται και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ του παρόντοσ τα ςυνημμϋνα Παραρτόματα Ι ϋωσ XVIII 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Επύπεδα αναφορϊσ για την ϋκθεςη του κοινού όπωσ προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 7 και 101 

1. Με την επιφύλαξη των επιπϋδων αναφορϊσ που προβλϋπονται για ιςοδύναμεσ δόςεισ, ορύζονται επύπεδα 
αναφορϊσ εκφραςμϋνα ςε ενεργϋσ δόςεισ ςτη ζώνη των 1 ϋωσ 20 mSv ανϊ ϋτοσ για τισ καταςτϊςεισ 
υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ και των 20 ϋωσ 100 mSv (ϊμεςη ό ετόςια) για τισ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ. 

2. ε ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ, δύναται να ορύζεται επύπεδο αναφορϊσ κϊτω των αναφερόμενων ςτο 
ςημεύο 1, ςυγκεκριμϋνα: 

α) επύπεδο αναφορϊσ κϊτω των 20 mSv δύναται να ορύζεται ςε μια κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ 
ανϊγκησ κατϊ την οπούα δύναται να παραςχεθεύ κατϊλληλη προςταςύα χωρύσ να προκαλεύται 
δυςανϊλογη βλϊβη από τα αντύςτοιχα αντύμετρα ό υπερβολικό κόςτοσ· 

β) δύναται να οριςτεύ επύπεδο αναφορϊσ κϊτω του 1 mSv ανϊ ϋτοσ, κατϊ περύπτωςη, ςε μια κατϊςταςη 
υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ για ςυγκεκριμϋνεσ εκθϋςεισ (ςχετιζόμενεσ με την πηγό) ό οδούσ ϋκθεςησ. 

3. Για τη μετϊβαςη από μια κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςε μια κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ 
καθορύζονται κατϊλληλα επύπεδα αναφορϊσ που περιλαμβϊνονται ςτα Ειδικϊ χϋδια Απόκριςησ ςε 
Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (Παρϊρτημα ΦΙ, ςημεύο 9), ιδύωσ μετϊ το πϋρασ μακροπρόθεςμων 
αντιμϋτρων, όπωσ η επανεγκατϊςταςη. 

4. Σα καθοριςμϋνα επύπεδα αναφορϊσ λαμβϊνουν υπόψη τα χαρακτηριςτικϊ των επικρατουςών ςυνθηκών, 
καθώσ και κοινωνικϊ κριτόρια, ςτα οπούα δύναται να περιλαμβϊνονται τα εξόσ: 

α) για εκθϋςεισ ϋωσ και 1 mSv ανϊ ϋτοσ, γενικϋσ πληροφορύεσ για το επύπεδο ϋκθεςησ, χωρύσ ςυγκεκριμϋνη 
εξϋταςη των ατομικών εκθϋςεων· 

β) ςτη ζώνη ϋωσ και 20 mSv ανϊ ϋτοσ, ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ ώςτε να μπορούν τα ϊτομα να 
διαχειρύζονται την ϋκθεςό τουσ, εϊν εύναι εφικτό· 

γ) ςτη ζώνη ϋωσ και 100 mSv ανϊ ϋτοσ, υπολογιςμόσ των ατομικών δόςεων και ςυγκεκριμϋνεσ 
πληροφορύεσ για τουσ κινδύνουσ από την ακτινοβολύα και για τα διαθϋςιμα μϋτρα για τη μεύωςη των 
εκθϋςεων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

υντελεςτϋσ ςτϊθμιςησ ακτινοβολύασ και ιςτού, όπωσ προβλϋπονται ςτουσ οριςμούσ (18), (39) και 
(63) του ϊρθρου 4  

Α. υντελεςτϋσ ςτϊθμιςησ ακτινοβολύασ 

Εύδοσ ακτινοβολύασ wR 

Υωτόνια 1 

Ηλεκτρόνια και μυόνια 1 

Πρωτόνια και φορτιςμϋνα 
πιόνια 

2 

ωματύδια ϊλφα, θραύςματα 
ςχϊςησ, βαρϋα ιόντα 

20 

Νετρόνια, En < 1 MeV  

Νετρόνια, 1 MeV ≤ En ≤ 50 
MeV 

 

Νετρόνια, En > 50 MeV  

ημ.: Όλεσ οι τιμϋσ ςχετύζονται με την επύδραςη τησ ακτινοβολύασ ςτο ςώμα ό, προκειμϋνου για 
τισ εςωτερικϋσ πηγϋσ ραδιενϋργειασ, με εκεύνεσ που εκπϋμπονται από τα ραδιονουκλύδια που 
εμπεριϋχονται ςτο ςώμα. 

 

Β. υντελεςτϋσ ςτϊθμιςησ ιςτού 

Ιςτόσ wT 

Μυελόσ οςτών (ερυθρόσ) 0,12 

Παχύ ϋντερο ό κόλον 0,12 

Πνεύμονασ 0,12 

τόμαχοσ 0,12 

Μαςτόσ 0,12 

Τπόλοιποι ιςτού (1)  0,12 

Αναπαραγωγικού αδϋνεσ (Γονϊδεσ) 0,08 

Ουροδόχοσ κύςτη 0,04 

Οιςοφϊγοσ 0,04 

Ήπαρ 0,04 

Θυρεοειδόσ αδϋνασ 0,04 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004001-E0001
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Οςτικό επιφϊνεια 0,01 

Εγκϋφαλοσ 0,01 

ιελογόνοι αδϋνεσ 0,01 

Δϋρμα 0,01 

(1) Ο ςυντελεςτόσ ςτϊθμιςησ ιςτού wT για τουσ υπόλοιπουσ ιςτούσ (0,12) ιςχύει για την αριθμητικό μϋςη 
δόςη των 13 οργϊνων και ιςτών κϊθε φύλου που απαριθμούνται κατωτϋρω. Τπόλοιποι ιςτού: Επινεφρύδια, 
εξωθωρακικό περιοχό, χοληδόχοσ κύςτη, καρδιϊ, νεφρού, λεμφαδϋνεσ, μύεσ, βλεννογόνοι, πϊγκρεασ, 
προςτϊτησ (ϊρρενεσ), λεπτό ϋντερο, ςπλόνα, θύμοσ, μότρα/τρϊχηλοσ (θόλεισ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

Σιμϋσ ενεργότητασ που προςδιορύζουν τισ κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ, όπωσ προβλϋπονται 
ςτον οριςμό (73) του ϊρθρου 4 

Για ραδιονουκλύδια που δεν παρατύθενται ςτον ακόλουθο πύνακα, η αντύςτοιχη ενεργότητα εύναι ταυτόςημη 
με την τιμό D που προςδιορύζεται ςτη δημοςύευςη του ΙΑΕΑ Dangerous quantities of radioactive material (D-
values), (EPR-D-VALUES 2006). 

 

Ραδιονoυκλύδιο Ενεργότητα (ΣΒq) 

Am-241 6 × 10–2 

Am-241/Be-9 (1)  6 × 10–2 

Cf-252 2 × 10–2 

Cm-244 5 × 10–2 

Co-60 3 × 10–2 

Cs-137 1 × 10–1 

Gd-153 1 × 100 

Ir-192 8 × 10–2 

Pm-147 4 × 101 

Pu-238 6 × 10–2 

Pu-239/Be-9 (1)  6 × 10–2 

Ra-226 4 × 10–2 

Se-75 2 × 10–1 

Sr-90 (Y-90) 1 × 100 

Tm-170 2 × 101 

Yb-169 3 × 10–1 

(1) Η αναφερόμενη ενεργότητα εύναι εκεύνη του ραδιονουκλιδύου που εκπϋμπει ακτινοβολύα ϊλφα 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004101-E0001
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΙV 

Αιτιολόγηςη νϋων κατηγοριών και ειδών πρακτικών που αφορούν καταναλωτικϊ προώόντα, όπωσ 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 20  

Α. Η επιχεύρηςη παρϋχει, κατϊ την εφαρμογό τησ παρ. 1 του ϊρθρου 20, πληροφορύεσ, όςον αφορϊ: 

1. τη ςκοπούμενη χρόςη του καταναλωτικού προώόντοσ· 

2. τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του καταναλωτικού προώόντοσ· 

3. ςτην περύπτωςη καταναλωτικών προώόντων που περιϋχουν ραδιενεργϋσ ουςύεσ, πληροφορύεσ για τα 
μϋςα ςυςςωμϊτωςόσ τουσ· 

4. ρυθμούσ δόςησ ςε απόςταςη 0,1 μϋτρου από οποιαδόποτε προςβϊςιμη επιφϊνεια του καταναλωτικού 
προώόντοσ καθώσ και ςε αποςτϊςεισ που ςχετύζονται με τη χρόςη του· 

5. αναμενόμενεσ δόςεισ ςτουσ τακτικούσ χρόςτεσ του καταναλωτικού προώόντοσ. 

Β. Η ΕΕΑΕ εξετϊζει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ και ιδύωσ αξιολογεύ αν: 

1. οι επιδόςεισ του καταναλωτικού προώόντοσ δικαιολογούν τη ςκοπούμενη χρόςη του· 

2. ο ςχεδιαςμόσ εύναι κατϊλληλοσ ώςτε να ελαχιςτοποιούνται οι εκθϋςεισ υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ χρόςησ 
και η πιθανότητα και οι ςυνϋπειεσ κακόσ χρόςησ ό εκθϋςεων λόγω ατυχόματοσ, ό αν πρϋπει να 
επιβληθούν προώποθϋςεισ ςχετικϊ με τα τεχνικϊ και φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ του προώόντοσ· 

3. το καταναλωτικό προώόν εύναι κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνο ώςτε να πληρού τα κριτόρια εξαύρεςησ και, 
εφόςον ςυντρϋχει λόγοσ, εύναι αποδεκτού τύπου και δεν απαιτούνται ςυγκεκριμϋνεσ προφυλϊξεισ για 
την τελικό διϊθεςό του όταν δεν χρηςιμοποιεύται πλϋον· 

4. το καταναλωτικό προώόν φϋρει κατϊλληλη ςόμανςη και παρϋχεται κατϊλληλη τεκμηρύωςη ςτον 
καταναλωτό, μαζύ με οδηγύεσ για την ορθό χρόςη και τελικό διϊθεςό του. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

Κατϊλογοσ πρακτικών που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ, όπωσ προβλϋπεται ςτο 
ϊρθρο 22 

Α. Πρακτικϋσ που χρηςιμοποιούν ιατρικό ακτινολογικό εξοπλιςμό: 

1. ακτινολογικό αξιολόγηςη τησ υγεύασ για ςκοπούσ απαςχόληςησ· 

2. ακτινολογικό αξιολόγηςη τησ υγεύασ για ςκοπούσ μετανϊςτευςησ· 

3. ακτινολογικό αξιολόγηςη τησ υγεύασ για ςκοπούσ αςφϊλιςησ· 

4. ακτινολογικό αξιολόγηςη τησ φυςικόσ ανϊπτυξησ παιδιών και εφόβων με ςτόχο την επαγγελματικό τουσ 
ςταδιοδρομύα ςτον αθλητιςμό, τον χορό, κλπ.: 

5. ακτινολογικό εκτύμηςη τησ ηλικύασ· 

6. χρόςη ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ για τον εντοπιςμό κρυμμϋνων αντικειμϋνων εντόσ του ανθρώπινου 
ςώματοσ. 

Β. Πρακτικϋσ που δεν χρηςιμοποιούν ιατρικό ακτινολογικό εξοπλιςμό: 

1. χρόςη ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ για την ανύχνευςη κρυμμϋνων αντικειμϋνων πϊνω ςτο ανθρώπινο ςώμα 
ό προςκολλημϋνων ςε αυτό· 

2. χρόςη ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ για τον εντοπιςμό κρυμμϋνων ανθρώπων ςτο πλαύςιο ελϋγχου 
φορτύων· 

3. πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν τη χρόςη ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ για νομικούσ ςκοπούσ ό ςκοπούσ 
αςφϊλειασ (security). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 

Κατϊλογοσ βιομηχανικών τομϋων που αφορούν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ, όπωσ προβλϋπεται ςτο 
ϊρθρο 23 

Κατϊ την εφαρμογό του ϊρθρου 23, λαμβϊνεται υπόψη ο ακόλουθοσ κατϊλογοσ βιομηχανικών τομϋων που 
αφορούν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ϋρευνασ και ςχετικών δευτερογενών 
διεργαςιών: 

1. εξόρυξη ςπϊνιων γαιών από μοναζύτη 

2. παραγωγό ενώςεων του θορύου και καταςκευό προώόντων που περιϋχουν θόριο 

3. επεξεργαςύα νιοβύου/ μεταλλεύματοσ τανταλύου 

4. παραγωγό πετρελαύου και φυςικού αερύου 

5. παραγωγό γεωθερμικόσ ενϋργειασ 

6. παραγωγό χρωςτικόσ TiO2 

7. θερμικό παραγωγό φωςφόρου 

8. βιομηχανύα ζιρκονύου 

9. παραγωγό φωςφορικών λιπαςμϊτων 

10. παραγωγό ςκυροδϋματοσ, ςυντόρηςη φούρνων κλύνκερ 

11. μονϊδεσ παραγωγόσ ενϋργειασ με καύςη ϊνθρακα, ςυντόρηςη λεβότων 

12. παραγωγό φωςφορικού οξϋοσ 

13. πρωτογενόσ παραγωγό ςιδόρου 

14. ςύντηξη καςςιτϋρου/μολύβδου/χαλκού 

15. εγκαταςτϊςεισ διύλιςησ υπόγειων υδϊτων 

16. εξόρυξη μεταλλευμϊτων πϋραν του μεταλλεύματοσ ουρανύου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ 

Κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ, όπωσ προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 24, 26 και 30 

Α. Εξαύρεςη 

1. Πρακτικϋσ δύναται να εξαιρούνται τησ γνωςτοπούηςησ εύτε ϊμεςα, βϊςει τησ ςυμμόρφωςησ με τα επύπεδα 
εξαύρεςησ [τιμϋσ ενεργότητασ (ςε Bq) ό τιμϋσ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ (ςε kBq kg-1)] που προβλϋπονται 
ςτο τμόμα Β, ό βϊςει υψηλότερων τιμών που, για ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ, καθορύζονται από την EEAE και 
πληρούν τα γενικϊ κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ του τμόματοσ Γ. 

2. Πρακτικϋσ που υπόκεινται ςε γνωςτοπούηςη δύναται να εξαιρούνται από την υποχρϋωςη ϋγκριςησ 
ςύμφωνα με τα γενικϊ κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ του τμόματοσ Γ. 

Β. Επύπεδα εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ 

1. Οι τιμϋσ ςυνολικόσ ενεργότητασ (ςε Bq) για την εξαύρεςη εφαρμόζονται για τη ςυνολικό ενεργότητα που 
περιλαμβϊνεται ςε μια πρακτικό και προβλϋπονται ςτη ςτόλη 3 του πύνακα Β για τα τεχνητϊ ραδιονουκλύδια 
και για οριςμϋνα φυςικϊ ραδιονουκλύδια που χρηςιμοποιούνται ςε καταναλωτικϊ προώόντα. Για ϊλλεσ 
πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιονουκλύδια, οι εν λόγω τιμϋσ γενικϊ δεν εφαρμόζονται. 

2. Οι τιμϋσ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ (ςε kBq kg-1) για την εξαύρεςη των υλικών που περιλαμβϊνονται ςτην 
πρακτικό προβλϋπονται ςτον πύνακα Α, μϋροσ 1, για τεχνητϊ ραδιονουκλύδια και ςτον πύνακα Α, μϋροσ 2, για 
φυςικϊ ραδιονουκλύδια. Οι τιμϋσ του πύνακα A, μϋροσ 1 παρϋχονται για μεμονωμϋνα ραδιονουκλύδια, κατϊ 
περύπτωςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των βραχύβιων ραδιονουκλιδύων ςε κατϊςταςη ιςορροπύασ με τα 
μητρικϊ νουκλύδιϊ τουσ. Οι τιμϋσ του πύνακα Α, μϋροσ 2, ιςχύουν για όλα τα ραδιονουκλύδια ςτην αλυςύδα 
διϊςπαςησ του U-238 ό του Th-232, αλλϊ για τμόματα τησ αλυςύδασ διϊςπαςησ που δεν βρύςκονται ςε 
κατϊςταςη ιςορροπύασ με το μητρικό ραδιονουκλύδιο δύναται να εφαρμόζονται υψηλότερεσ τιμϋσ. 

3. Οι τιμϋσ ςυγκϋντρωςησ του πύνακα Α, μϋροσ 1, ό του πύνακα Α, μϋροσ 2, εφαρμόζονται επύςησ για την 
αποδϋςμευςη ςτερεών υλικών για ςκοπούσ επαναχρηςιμοπούηςησ, ανακύκλωςησ, αποκομιδόσ ό 
αποτϋφρωςησ. Τψηλότερεσ τιμϋσ δύναται να προςδιορύζονται για ςυγκεκριμϋνα υλικϊ ό ςυγκεκριμϋνεσ 
οδούσ ϋκθεςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ Κοινότητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων, 
κατϊ περύπτωςη, πρόςθετων απαιτόςεων αναφορικϊ με την επιφανειακό ενεργότητα ό απαιτόςεων 
παρακολούθηςησ. 

4. Για μεύγματα τεχνητών ραδιονουκλιδύων, το ςταθμιςμϋνο ϊθροιςμα των τιμών ενεργότητασ ό των 
ςυγκεντρώςεων ενεργότητασ ανϊ νουκλύδιο (για διϊφορα ραδιονουκλύδια που περιϋχονται ςτο ύδιο μεύγμα) 
διαιρουμϋνων με την αντύςτοιχη τιμό εξαύρεςησ πρϋπει να εύναι μικρότερο τησ μονϊδασ. Κατϊ περύπτωςη, η 
προώπόθεςη αυτό δύναται να επιβεβαιώνεται βϊςει των βϋλτιςτων εκτιμόςεων για τη ςύςταςη του 
μεύγματοσ ραδιονουκλιδύων. Οι τιμϋσ του πύνακα Α, μϋροσ 2, ιςχύουν μεμονωμϋνα για κϊθε μητρικό νουκλύδιο. 
Για οριςμϋνα ςτοιχεύα τησ αλυςύδασ διϊςπαςησ, π.χ. Po-210 ό Pb-210, μπορεύ να δικαιολογεύται η χρόςη 
υψηλότερων τιμών λαμβανομϋνησ υπόψη τησ καθοδόγηςησ από την Κοινότητα. 

5. Οι τιμϋσ του πύνακα Α, μϋροσ 2 μπορεύ να μην χρηςιμοποιούνται για την εξαύρεςη τησ ενςωμϊτωςησ 
υπολειμμϊτων από τισ βιομηχανύεσ επεξεργαςύασ φυςικών ραδιενεργών υλικών ςε οικοδομικϊ υλικϊ. Για τον 
ςκοπό αυτόν, επαληθεύεται η ςυμμόρφωςη με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 75. 

6. Οι τιμϋσ του πύνακα Β, ςτόλη 3, ιςχύουν για το ςύνολο των ραδιενεργών ουςιών που βρύςκονται, τη 
δεδομϋνη ςτιγμό, ςτην κατοχό ενόσ ατόμου ό μιασ επιχεύρηςησ ωσ μϋροσ μιασ ςυγκεκριμϋνησ πρακτικόσ. 
Ωςτόςο, η ΕΕΑΕ δύναται να εφαρμόζει τισ τιμϋσ αυτϋσ ςε μικρότερεσ οντότητεσ ό κόλα, παραδεύγματοσ χϊριν, 
για την εξαύρεςη τησ μεταφορϊσ ό αποθόκευςησ εξαιρούμενων καταναλωτικών προώόντων, εφόςον 
πληρούνται τα γενικϊ κριτόρια εξαύρεςησ του τμόματοσ Γ. 

Γ. Γενικϊ κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ 

1. Σα γενικϊ κριτόρια για την εξαύρεςη πρακτικών από γνωςτοπούηςη ό ϋγκριςη ό την αποδϋςμευςη υλικών 
από εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ εύναι τα εξόσ: 

α) οι κύνδυνοι λόγω ακτινοβολύασ για τα ϊτομα, οι οπούοι οφεύλονται ςτην πρακτικό, εύναι τόςο 
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χαμηλού ώςτε να μην απαιτεύται ςχετικό κανονιςτικό πρόβλεψη· και 

β) ο τύποσ τησ πρακτικόσ ϋχει προςδιοριςτεύ ωσ αιτιολογημϋνοσ· και 

γ) η πρακτικό εύναι εγγενώσ αςφαλόσ. 

2. Οι πρακτικϋσ που αφορούν μικρϋσ ποςότητεσ ραδιενεργών ουςιών ό χαμηλϋσ ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ, 
ςυγκρύςιμεσ με τισ τιμϋσ εξαύρεςησ που καθορύζονται ςτον πύνακα Α ό ςτον πύνακα Β, θεωρεύται ότι 
ικανοποιούν το κριτόριο γ. 

3. Οι πρακτικϋσ που αφορούν ποςότητεσ ραδιενεργών ουςιών ό ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ κατώτερεσ των 
τιμών εξαύρεςησ του πύνακα Α, μϋροσ 1, ό του πύνακα Β θεωρεύται ότι ςυμμορφώνονται με το κριτόριο α, 
χωρύσ περαιτϋρω εξϋταςη. Σο ύδιο ιςχύει επύςησ για τισ τιμϋσ του πύνακα Α, μϋροσ 2, με την εξαύρεςη τησ 
ανακύκλωςησ υπολειμμϊτων ςε οικοδομικϊ υλικϊ ό την περύπτωςη ςυγκεκριμϋνων οδών ϋκθεςησ, όπωσ, 
παραδεύγματοσ χϊριν, το πόςιμο νερό. 

4. την περύπτωςη μϋτριων ποςοτότων υλικών, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται κατϊ περύπτωςη από την ΕΕΑΕ 
για ςυγκεκριμϋνα εύδη πρακτικών, οι τιμϋσ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ του πύνακα Β, ςτόλη 2, εύναι δυνατό 
να χρηςιμοποιούνται αντύ των τιμών εξαύρεςησ του πύνακα Α, μϋροσ 1, για την εξαύρεςη από την ϋγκριςη. 

5. Για την εξαύρεςη από τη γνωςτοπούηςη ό για την αποδϋςμευςη, ςε περύπτωςη που ποςότητεσ 
ραδιενεργών ουςιών ό ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ δεν ςυνϊδουν με τισ τιμϋσ των πινϊκων Α ό Β, 
διενεργεύται αξιολόγηςη υπό το πρύςμα των ανωτϋρω γενικών κριτηρύων α ϋωσ γ. Για τη ςυμμόρφωςη με το 
γενικό κριτόριο α πρϋπει να αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι δεν πρϋπει να κατατϊςςονται ςτην κατηγορύα 
των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων, και πρϋπει να πληρούνται, ςε όλεσ τισ εφικτϋσ περιςτϊςεισ, τα ακόλουθα 
κριτόρια ϋκθεςησ του κοινού: 

α) Για τεχνητϊ ραδιονουκλύδια: 

Η ενεργόσ δόςη ςτην οπούα αναμϋνεται να εκτεθεύ μϋλοσ του κοινού λόγω τησ πρακτικόσ εύναι τησ 
τϊξησ των 10 μSv το πολύ ανϊ ϋτοσ. 

               β) Για φυςικϊ ραδιονουκλύδια: 

Η αύξηςη τησ δόςησ, που προκαλεύται ςτην επικρατούςα ακτινοβολύα υποςτρώματοσ από φυςικϋσ 
πηγϋσ ακτινοβολύασ, ςτην οπούα αναμϋνεται να εκτεθεύ οποιοδόποτε ϊτομο λόγω τησ πρακτικόσ 
εύναι τησ τϊξησ του 1 mSv το πολύ ανϊ ϋτοσ. Η εκτύμηςη των δόςεων για μϋλη του κοινού λαμβϊνει 
υπόψη όχι μόνο τισ οδούσ ϋκθεςησ μϋςω αϋριων ό υγρών λυμϊτων αλλϊ και τισ οδούσ που 
προκύπτουν από την τελικό διϊθεςη ό ανακύκλωςη ςτερεών καταλούπων. Η ΕΕΑΕ δύναται να 
καθορύζει, με απόφαςό τησ, κριτόρια δόςησ χαμηλότερα από 1 mSv ετηςύωσ για ςυγκεκριμϋνα εύδη 
πρακτικών ό ςυγκεκριμϋνεσ οδούσ ϋκθεςησ. 

Για την εξαύρεςη από ϋγκριςη, μπορούν να εφαρμοςτούν λιγότερο περιοριςτικϊ κριτόρια δόςησ, δηλαδό 
επύπεδα δόςησ που να υπερβαύνουν τα 10 μSv ανϊ ϋτοσ για την περύπτωςη α ό το 1 mSv ανϊ ϋτοσ για την 
περύπτωςη β. 
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Δ. ΠΙΝΑΚΕ 

ΠΙΝΑΚΑ Α 

Σιμϋσ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ για την εξαύρεςη ό την αποδϋςμευςη υλικών που δύναται να 

εφαρμόζονται εξ οριςμού για οποιαδόποτε ποςότητα και οποιονδόποτε τύπο ςτερεού υλικού. 

ΠΙΝΑΚΑ Α ΜΕΡΟ 1 

Σεχνητϊ ραδιονουκλύδια 

Ραδιονoυκλύδιο υγκϋντρωςη ενεργότητασ 

(kBq kg-1) 

H-3 100 

Be-7 10 

C-14 1 

F-18 10 

Na-22 0,1 

Na-24 1 

Si-31 1 000 

P-32 1 000 

P-33 1 000 

S-35 100 

Cl-36 1 

Cl-38 10 

K-42 100 

K-43 10 

Ca-45 100 

Ca-47 10 

Sc-46 0,1 

Sc-47 100 

Sc-48 1 

V-48 1 

Cr-51 100 

Mn-51 10 

Mn-52 1 
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Mn-52 m 10 

Mn-53 100 

Mn-54 0,1 

Mn-56 10 

Fe-52 (1)  10 

Fe-55 1 000 

Fe-59 1 

Co-55 10 

Co-56 0,1 

Co-57 1 

Co-58 1 

Co-58 m 10 000 

Co-60 0,1 

Co-60 m 1 000 

Co-61 100 

Co-62 m 10 

Ni-59 100 

Ni-63 100 

Ni-65 10 

Cu-64 100 

Zn-65 0,1 

Zn-69 1 000 

Zn-69 m (1)  10 

Ga-72 10 

Ge-71 10 000 

As-73 1 000 

As-74 10 

As-76 10 

As-77 1 000 

Se-75 1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
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Br-82 1 

Rb-86 100 

Sr-85 1 

Sr-85 m 100 

Sr-87 m 100 

Sr-89 1 000 

Sr-90 (1)  1 

Sr-91 (1)  10 

Sr-92 10 

Y-90 1 000 

Y-91 100 

Y-91 m 100 

Y-92 100 

Y-93 100 

Zr-93 10 

Zr-95 (1)  1 

Zr-97 (1)  10 

Nb-93 m 10 

Nb-94 0,1 

Nb-95 1 

Nb-97 (1)  10 

Nb-98 10 

Mo-90 10 

Mo-93 10 

Mo-99 (1)  10 

Mo-101 (1)  10 

Tc-96 1 

Tc-96 m 1 000 

Tc-97 10 

Tc-97 m 100 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
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Tc-99 1 

Tc-99 m 100 

Ru-97 10 

Ru-103 (1)  1 

Ru-105 (1)  10 

Ru-106 (1)  0,1 

Rh-103 m 10 000 

Rh-105 100 

Pd-103 (1)  1 000 

Pd-109 (1)  100 

Ag-105 1 

Ag-110 m (1)  0,1 

Ag-111 100 

Cd-109 (1)  1 

Cd-115 (1)  10 

Cd-115 m (1)  100 

In-111 10 

In-113 m 100 

In-114 m (1)  10 

In-115 m 100 

Sn-113 (1)  1 

Sn-125 10 

Sb-122 10 

Sb-124 1 

Sb-125 (1)  0,1 

Te-123 m 1 

Te-125 m 1 000 

Te-127 1 000 

Te-127 m (1)  10 

Te-129 100 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
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Te-129 m (1)  10 

Te-131 100 

Te-131 m (1)  10 

Te-132 (1)  1 

Te-133 10 

Te-133 m 10 

Te-134 10 

I-123 100 

I-125 100 

I-126 10 

I-129 0,01 

I-130 10 

I-131 10 

I-132 10 

I-133 10 

I-134 10 

I-135 10 

Cs-129 10 

Cs-131 1 000 

Cs-132 10 

Cs-134 0,1 

Cs-134 m 1 000 

Cs-135 100 

Cs-136 1 

Cs-137 (1)  0,1 

Cs-138 10 

Ba-131 10 

Ba-140 1 

La-140 1 

Ce-139 1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
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Ce-141 100 

Ce-143 10 

Ce-144 10 

Pr-142 100 

Pr-143 1 000 

Nd-147 100 

Nd-149 100 

Pm-147 1 000 

Pm-149 1 000 

Sm-151 1 000 

Sm-153 100 

Eu-152 0,1 

Eu-152 m 100 

Eu-154 0,1 

Eu-155 1 

Gd-153 10 

Gd-159 100 

Tb-160 1 

Dy-165 1 000 

Dy-166 100 

Ho-166 100 

Er-169 1 000 

Er-171 100 

Tm-170 100 

Tm-171 1 000 

Yb-175 100 

Lu-177 100 

Hf-181 1 

Ta-182 0,1 

W-181 10 
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W-185 1 000 

W-187 10 

Re-186 1 000 

Re-188 100 

Os-185 1 

Os-191 100 

Os-191 m 1 000 

Os-193 100 

Ir-190 1 

Ir-192 1 

Ir-194 100 

Pt-191 10 

Pt-193 m 1 000 

Pt-197 1 000 

Pt-197 m 100 

Au-198 10 

Au-199 100 

Hg-197 100 

Hg-197 m 100 

Hg-203 10 

Tl-200 10 

Tl-201 100 

Tl-202 10 

Tl-204 1 

Pb-203 10 

Bi-206 1 

Bi-207 0,1 

Po-203 10 

Po-205 10 

Po-207 10 
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At-211 1 000 

Ra-225 10 

Ra-227 100 

Th-226 1 000 

Th-229 0,1 

Pa-230 10 

Pa-233 10 

U-230 10 

U-231 (1)  100 

U-232 (1)  0,1 

U-233 1 

U-236 10 

U-237 100 

U-239 100 

U-240 (1)  100 

Np-237 (1)  1 

Np-239 100 

Np-240 10 

Pu-234 100 

Pu-235 100 

Pu-236 1 

Pu-237 100 

Pu-238 0,1 

Pu-239 0,1 

Pu-240 0,1 

Pu-241 10 

Pu-242 0,1 

Pu-243 1 000 

Pu-244 (1)  0,1 

Am-241 0,1 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
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Am-242 1 000 

Am-242 m (1)  0,1 

Am-243 (1)  0,1 

Cm-242 10 

Cm-243 1 

Cm-244 1 

Cm-245 0,1 

Cm-246 0,1 

Cm-247 (1)  0,1 

Cm-248 0,1 

Bk-249 100 

Cf-246 1 000 

Cf-248 1 

Cf-249 0,1 

Cf-250 1 

Cf-251 0,1 

Cf-252 1 

Cf-253 100 

Cf-254 1 

Es-253 100 

Es-254 (1)  0,1 

Es-254 m (1)  10 

Fm-254 10 000 

Fm-255 100 

 
(1) Σα μητρικϊ ραδιονουκλύδια και τα θυγατρικϊ τουσ ςτοιχεύα, των οπούων η ςυμβολό ςτη δόςη 
λαμβϊνεται υπόψη ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ (και, ωσ εκ τούτου, απαιτεύται να λαμβϊνεται υπόψη 
μόνο το επύπεδο εξαύρεςησ του μητρικού ραδιονουκλιδύου), παρατύθενται ςτον ακόλουθο πύνακα: 

Μητρικό ραδιονουκλύδιο Θυγατρικό ςτοιχεύο 

Fe-52 Mn-52 m 

Zn-69 m Zn-69 

Sr-90 Y-90 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr1-L_2014013EL.01004501-E0001
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Sr-91 Y-91 m 

Zr-95 Nb-95 

Zr-97 Nb-97 m, Nb-97 

Nb-97 Nb-97 m 

Mo-99 Tc-99 m 

Mo-101 Tc-101 

Ru-103 Rh-103 m 

Ru-105 Rh-105 m 

Ru-106 Rh-106 

Pd-103 Rh-103 m 

Pd-109 Ag-109 m 

Ag-110 m Ag-110 

Cd-109 Ag-109 m 

Cd-115 In-115 m 

Cd-115 m In-115 m 

In-114 m In-114 

Sn-113 In-113 m 

Sb-125 Te-125 m 

Te-127 m Te-127 

Te-129 m Te-129 

Te-131 m Te-131 

Te-132 I-132 

Cs-137 Ba-137 m 

Ce-144 Pr-144, Pr-144 m 

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 

U-240 Np-240 m, Np-240 

Np-237 Pa-233 

Pu-244 U-240, Np-240 m, Np-240 

Am-242 m Np-238 

Am-243 Np-239 



81 

 

Cm-247 Pu-243 

Es-254 Bk-250 

Es-254 m Fm-254 

  

Για τα ραδιονουκλύδια που δεν απαριθμούνται ςτον πύνακα Α, μϋροσ 1, η ΕΕΑΕ προςδιορύζει κατϊλληλεσ 
τιμϋσ για τισ ποςότητεσ και τισ ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ ανϊ μονϊδα μϊζασ, εφόςον προκύπτει 
ανϊγκη. Οι τιμϋσ που προςδιορύζονται με αυτόν τον τρόπο εύναι ςυμπληρωματικϋσ των τιμών του πύνακα 
Α, μϋροσ 1. 

 
ΠΙΝΑΚΑ A ΜΕΡΟ 2 

φυςικϊ ραδιονουκλύδια 

Σιμϋσ για την εξαύρεςη ό την αποδϋςμευςη φυςικών ραδιονουκλιδύων ςε ςτερεϊ υλικϊ ςε 

κατϊςταςη ραδιενεργού ιςορροπύασ με τα θυγατρικϊ τουσ ιςότοπα: 

Υυςικϊ ραδιονουκλύδια από την αλυςύδα U-238 1 kBq kg-1 

Υυςικϊ ραδιονουκλύδια από την αλυςύδα Th-232 1 kBq kg-1 

K-40 10 kBq kg-1 
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ΠΙΝΑΚΑ Β 
Σιμϋσ εξαύρεςησ ςυνολικόσ ενεργότητασ (ςτόλη 3) και τιμϋσ εξαύρεςησ ςυγκϋντρωςησ 
ενεργότητασ ςε μϋτριεσ ποςότητεσ οποιουδόποτε τύπου υλικού (ςτόλη 2) 
 
Ραδιονoυκλύδιο υγκϋντρωςη ενεργότητασ 

(kBq kg-1) 

Ενεργότητα 

(Bq) 

H-3 1 × 106 1 × 109 

Be-7 1 × 103 1 × 107 

C-14 1 × 104 1 × 107 

O-15 1 × 102 1 × 109 

F-18 1 × 101 1 × 106 

Na-22 1 × 101 1 × 106 

Na-24 1 × 101 1 × 105 

Si-31 1 × 103 1 × 106 

P-32 1 × 103 1 × 105 

P-33 1 × 105 1 × 108 

S-35 1 × 105 1 × 108 

Cl-36 1 × 104 1 × 106 

Cl-38 1 × 101 1 × 105 

Ar-37 1 × 106 1 × 108 

Ar-41 1 × 102 1 × 109 

K-40 (2)  1 × 102 1 × 106 

K-42 1 × 102 1 × 106 

K-43 1 × 101 1 × 106 

Ca-45 1 × 104 1 × 107 

Ca-47 1 × 101 1 × 106 

Sc-46 1 × 101 1 × 106 

Sc-47 1 × 102 1 × 106 

Sc-48 1 × 101 1 × 105 

V-48 1 × 101 1 × 105 

Cr-51 1 × 103 1 × 107 

Mn-51 1 × 101 1 × 105 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr2-L_2014013EL.01004501-E0002
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Mn-52 1 × 101 1 × 105 

Mn-52 m 1 × 101 1 × 105 

Mn-53 1 × 104 1 × 109 

Mn-54 1 × 101 1 × 106 

Mn-56 1 × 101 1 × 105 

Fe-52 1 × 101 1 × 106 

Fe-55 1 × 104 1 × 106 

Fe-59 1 × 101 1 × 106 

Co-55 1 × 101 1 × 106 

Co-56 1 × 101 1 × 105 

Co-57 1 × 102 1 × 106 

Co-58 1 × 101 1 × 106 

Co-58 m 1 × 104 1 × 107 

Co-60 1 × 101 1 × 105 

Co-60 m 1 × 103 1 × 106 

Co-61 1 × 102 1 × 106 

Co-62 m 1 × 101 1 × 105 

Ni-59 1 × 104 1 × 108 

Ni-63 1 × 105 1 × 108 

Ni-65 1 × 101 1 × 106 

Cu-64 1 × 102 1 × 106 

Zn-65 1 × 101 1 × 106 

Zn-69 1 × 104 1 × 106 

Zn-69 m 1 × 102 1 × 106 

Ga-72 1 × 101 1 × 105 

Ge-71 1 × 104 1 × 108 

As-73 1 × 103 1 × 107 

As-74 1 × 101 1 × 106 

As-76 1 × 102 1 × 105 

As-77 1 × 103 1 × 106 
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Se-75 1 × 102 1 × 106 

Br-82 1 × 101 1 × 106 

Kr-74 1 × 102 1 × 109 

Kr-76 1 × 102 1 × 109 

Kr-77 1 × 102 1 × 109 

Kr-79 1 × 103 1 × 105 

Kr-81 1 × 104 1 × 107 

Kr-83 m 1 × 105 1 × 1012 

Kr-85 1 × 105 1 × 104 

Kr-85 m 1 × 103 1 × 1010 

Kr-87 1 × 102 1 × 109 

Kr-88 1 × 102 1 × 109 

Rb-86 1 × 102 1 × 105 

Sr-85 1 × 102 1 × 106 

Sr-85 m 1 × 102 1 × 107 

Sr-87 m 1 × 102 1 × 106 

Sr-89 1 × 103 1 × 106 

Sr-90 (3)  1 × 102 1 × 104 

Sr-91 1 × 101 1 × 105 

Sr-92 1 × 101 1 × 106 

Y-90 1 × 103 1 × 105 

Y-91 1 × 103 1 × 106 

Y-91 m 1 × 102 1 × 106 

Y-92 1 × 102 1 × 105 

Y-93 1 × 102 1 × 105 

Zr-93 (3)  1 × 103 1 × 107 

Zr-95 1 × 101 1 × 106 

Zr-97 (3)  1 × 101 1 × 105 

Nb-93 m 1 × 104 1 × 107 

Nb-94 1 × 101 1 × 106 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
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Nb-95 1 × 101 1 × 106 

Nb-97 1 × 101 1 × 106 

Nb-98 1 × 101 1 × 105 

Mo-90 1 × 101 1 × 106 

Mo-93 1 × 103 1 × 108 

Mo-99 1 × 102 1 × 106 

Mo-101 1 × 101 1 × 106 

Tc-96 1 × 101 1 × 106 

Tc-96 m 1 × 103 1 × 107 

Tc-97 1 × 103 1 × 108 

Tc-97 m 1 × 103 1 × 107 

Tc-99 1 × 104 1 × 107 

Tc-99 m 1 × 102 1 × 107 

Ru-97 1 × 102 1 × 107 

Ru-103 1 × 102 1 × 106 

Ru-105 1 × 101 1 × 106 

Ru-106 (3)  1 × 102 1 × 105 

Rh-103 m 1 × 104 1 × 108 

Rh-105 1 × 102 1 × 107 

Pd-103 1 × 103 1 × 108 

Pd-109 1 × 103 1 × 106 

Ag-105 1 × 102 1 × 106 

Ag-108 m 1 × 101 1 × 106 

Ag-110 m 1 × 101 1 × 106 

Ag-111 1 × 103 1 × 106 

Cd-109 1 × 104 1 × 106 

Cd-115 1 × 102 1 × 106 

Cd-115 m 1 × 103 1 × 106 

In-111 1 × 102 1 × 106 

In-113 m 1 × 102 1 × 106 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
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In-114 m 1 × 102 1 × 106 

In-115 m 1 × 102 1 × 106 

Sn-113 1 × 103 1 × 107 

Sn-125 1 × 102 1 × 105 

Sb-122 1 × 102 1 × 104 

Sb-124 1 × 101 1 × 106 

Sb-125 1 × 102 1 × 106 

Te-123 m 1 × 102 1 × 107 

Te-125 m 1 × 103 1 × 107 

Te-127 1 × 103 1 × 106 

Te-127 m 1 × 103 1 × 107 

Te-129 1 × 102 1 × 106 

Te-129 m 1 × 103 1 × 106 

Te-131 1 × 102 1 × 105 

Te-131 m 1 × 101 1 × 106 

Te-132 1 × 102 1 × 107 

Te-133 1 × 101 1 × 105 

Te-133 m 1 × 101 1 × 105 

Te-134 1 × 101 1 × 106 

I-123 1 × 102 1 × 107 

I-125 1 × 103 1 × 106 

I-126 1 × 102 1 × 106 

I-129 1 × 102 1 × 105 

I-130 1 × 101 1 × 106 

I-131 1 × 102 1 × 106 

I-132 1 × 101 1 × 105 

I-133 1 × 101 1 × 106 

I-134 1 × 101 1 × 105 

I-135 1 × 101 1 × 106 

Xe-131 m 1 × 104 1 × 104 
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Xe-133 1 × 103 1 × 104 

Xe-135 1 × 103 1 × 1010 

Cs-129 1 × 102 1 × 105 

Cs-131 1 × 103 1 × 106 

Cs-132 1 × 101 1 × 105 

Cs-134 m 1 × 103 1 × 105 

Cs-134 1 × 101 1 × 104 

Cs-135 1 × 104 1 × 107 

Cs-136 1 × 101 1 × 105 

Cs-137 (3)  1 × 101 1 × 104 

Cs-138 1 × 101 1 × 104 

Ba-131 1 × 102 1 × 106 

Ba-140 (3)  1 × 101 1 × 105 

La-140 1 × 101 1 × 105 

Ce-139 1 × 102 1 × 106 

Ce-141 1 × 102 1 × 107 

Ce-143 1 × 102 1 × 106 

Ce-144 (3)  1 × 102 1 × 105 

Pr-142 1 × 102 1 × 105 

Pr-143 1 × 104 1 × 106 

Nd-147 1 × 102 1 × 106 

Nd-149 1 × 102 1 × 106 

Pm-147 1 × 104 1 × 107 

Pm-149 1 × 103 1 × 106 

Sm-151 1 × 104 1 × 108 

Sm-153 1 × 102 1 × 106 

Eu-152 1 × 101 1 × 106 

Eu-152 m 1 × 102 1 × 106 

Eu-154 1 × 101 1 × 106 

Eu-155 1 × 102 1 × 107 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
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Gd-153 1 × 102 1 × 107 

Gd-159 1 × 103 1 × 106 

Tb-160 1 × 101 1 × 106 

Dy-165 1 × 103 1 × 106 

Dy-166 1 × 103 1 × 106 

Ho-166 1 × 103 1 × 105 

Er-169 1 × 104 1 × 107 

Er-171 1 × 102 1 × 106 

Tm-170 1 × 103 1 × 106 

Tm-171 1 × 104 1 × 108 

Yb-175 1 × 103 1 × 107 

Lu-177 1 × 103 1 × 107 

Hf-181 1 × 101 1 × 106 

Ta-182 1 × 101 1 × 104 

W-181 1 × 103 1 × 107 

W-185 1 × 104 1 × 107 

W-187 1 × 102 1 × 106 

Re-186 1 × 103 1 × 106 

Re-188 1 × 102 1 × 105 

Os-185 1 × 101 1 × 106 

Os-191 1 × 102 1 × 107 

Os-191 m 1 × 103 1 × 107 

Os-193 1 × 102 1 × 106 

Ir-190 1 × 101 1 × 106 

Ir-192 1 × 101 1 × 104 

Ir-194 1 × 102 1 × 105 

Pt-191 1 × 102 1 × 106 

Pt-193 m 1 × 103 1 × 107 

Pt-197 1 × 103 1 × 106 

Pt-197 m 1 × 102 1 × 106 
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Au-198 1 × 102 1 × 106 

Au-199 1 × 102 1 × 106 

Hg-197 1 × 102 1 × 107 

Hg-197m 1 × 102 1 × 106 

Hg-203 1 × 102 1 × 105 

Tl-200 1 × 101 1 × 106 

Tl-201 1 × 102 1 × 106 

Tl-202 1 × 102 1 × 106 

Tl-204 1 × 104 1 × 104 

Pb-203 1 × 102 1 × 106 

Pb-210 (3)  1 × 101 1 × 104 

Pb-212 (3)  1 × 101 1 × 105 

Bi-206 1 × 101 1 × 105 

Bi-207 1 × 101 1 × 106 

Bi-210 1 × 103 1 × 106 

Bi-212 (3)  1 × 101 1 × 105 

Po-203 1 × 101 1 × 106 

Po-205 1 × 101 1 × 106 

Po-207 1 × 101 1 × 106 

Po-210 1 × 101 1 × 104 

At-211 1 × 103 1 × 107 

Rn-220 (3)  1 × 104 1 × 107 

Rn-222 (3)  1 × 101 1 × 108 

Ra-223 (3)  1 × 102 1 × 105 

Ra-224 (3)  1 × 101 1 × 105 

Ra-225 1 × 102 1 × 105 

Ra-226 (3)  1 × 101 1 × 104 

Ra-227 1 × 102 1 × 106 

Ra-228 (3)  1 × 101 1 × 105 

Ac-228 1 × 101 1 × 106 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
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Th-226 (3)  1 × 103 1 × 107 

Th-227 1 × 101 1 × 104 

Th-228 (3)  1 × 100 1 × 104 

Th-229 (3)  1 × 100 1 × 103 

Th-230 1 × 100 1 × 104 

Th-231 1 × 103 1 × 107 

Th-234 (3)  1 × 103 1 × 105 

Pa-230 1 × 101 1 × 106 

Pa-231 1 × 100 1 × 103 

Pa-233 1 × 102 1 × 107 

U-230 1 × 101 1 × 105 

U-231 1 × 102 1 × 107 

U-232 (3)  1 × 100 1 × 103 

U-233 1 × 101 1 × 104 

U-234 1 × 101 1 × 104 

U-235 (3)  1 × 101 1 × 104 

U-236 1 × 101 1 × 104 

U-237 1 × 102 1 × 106 

U-238 (3)  1 × 101 1 × 104 

U-239 1 × 102 1 × 106 

U-240 1 × 103 1 × 107 

U-240 (3)  1 × 101 1 × 106 

Np-237 (3)  1 × 100 1 × 103 

Np-239 1 × 102 1 × 107 

Np-240 1 × 101 1 × 106 

Pu-234 1 × 102 1 × 107 

Pu-235 1 × 102 1 × 107 

Pu-236 1 × 101 1 × 104 

Pu-237 1 × 103 1 × 107 

Pu-238 1 × 100 1 × 104 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
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Pu-239 1 × 100 1 × 104 

Pu-240 1 × 100 1 × 103 

Pu-241 1 × 102 1 × 105 

Pu-242 1 × 100 1 × 104 

Pu-243 1 × 103 1 × 107 

Pu-244 1 × 100 1 × 104 

Am-241 1 × 100 1 × 104 

Am-242 1 × 103 1 × 106 

Am-242 m (3)  1 × 100 1 × 104 

Am-243 (3)  1 × 100 1 × 103 

Cm-242 1 × 102 1 × 105 

Cm-243 1 × 100 1 × 104 

Cm-244 1 × 101 1 × 104 

Cm-245 1 × 100 1 × 103 

Cm-246 1 × 100 1 × 103 

Cm-247 1 × 100 1 × 104 

Cm-248 1 × 100 1 × 103 

Bk-249 1 × 103 1 × 106 

Cf-246 1 × 103 1 × 106 

Cf-248 1 × 101 1 × 104 

Cf-249 1 × 100 1 × 103 

Cf-250 1 × 101 1 × 104 

Cf-251 1 × 100 1 × 103 

Cf-252 1 × 101 1 × 104 

Cf-253 1 × 102 1 × 105 

Cf-254 1 × 100 1 × 103 

Es-253 1 × 102 1 × 105 

Es-254 1 × 101 1 × 104 

Es-254 m 1 × 102 1 × 106 

Fm-254 1 × 104 1 × 107 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:013:FULL&from=EL#ntr3-L_2014013EL.01004501-E0003
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Fm-255 1 × 103 1 × 106 

 
(2) Άλατα καλύου ςε ποςότητεσ μικρότερεσ από 1000 kg εξαιρούνται. 
(3) Σα μητρικϊ ραδιονουκλύδια και τα θυγατρικϊ τουσ ςτοιχεύα, των οπούων η ςυμβολό ςτη δόςη 
λαμβϊνεται υπόψη ςτον υπολογιςμό τησ δόςησ (και, ωσ εκ τούτου, απαιτεύται να λαμβϊνεται υπόψη 
μόνο το επύπεδο εξαύρεςησ του μητρικού ραδιονουκλιδύου), παρατύθενται ςτον ακόλουθο πύνακα: 

Μητρικό 
ραδιονουκλύδιο 

Θυγατρικό ςτοιχεύο 

Sr-90 Y-90 

Zr-93 Nb-93 m 

Zr-97 Nb-97 

Ru-106 Rh-106 

Ag-108 m Ag-108 

Cs-137 Ba-137 m 

Ba-140 La-140 

Ce-144 Pr-144 

Pb-210 Bi-210, Po-210 

Pb-212 Bi-212, Tl-208(0,36), Po-212 (0,64) 

Bi-212 Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) 

Rn-220 Po-216 

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) 

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 

Ra-228 Ac-228 

Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214 

Th-228   Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) 

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 

Th-234 Pa-234 m 

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 

U-232  
 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 
(0,64)  

U-235  Th-231 

U-238 Th-234, Pa-234 m  

U-240 Np-240 m 

Np-237 Pa-233 

Am-242 m Am-242 

Am-243 Np-239 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ 

Οριςμόσ και χρόςη του δεύκτη ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ για την ακτινοβολύα γϊμμα που 
εκπϋμπουν οικοδομικϊ υλικϊ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 75 

Για τουσ ςκοπούσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 75 όςον αφορϊ προςδιοριςμϋνουσ τύπουσ οικοδομικών υλικών, 
καθορύζονται οι ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ των πρωτογενών ραδιονουκλιδύων Ra-226, Th-232 (ό του 
προώόντοσ διϊςπαςόσ του Ra-228) και K-40. 

Ο δεύκτησ ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ, Ι, προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

Ι=CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200 Bq/kg + CK40/3000 Bq/kg 

όπου CRa226, CTh232 και CK40 εύναι οι ςυγκεντρώςεισ ενεργότητασ ςε Bq/kg των αντύςτοιχων ραδιονουκλιδύων 
ςτο οικοδομικό υλικό. 

Ο δεύκτησ αφορϊ τη δόςη ακτινοβολύασ γϊμμα, καθ’ υπϋρβαςη τησ τυπικόσ ϋκθεςησ ςε ανοιχτό χώρο, ςε 
κτύριο που καταςκευϊζεται με τη χρόςη ενόσ ςυγκεκριμϋνου οικοδομικού υλικού. Ο δεύκτησ εφαρμόζεται ςτα 
οικοδομικϊ υλικϊ και όχι τα ςυςτατικϊ του μϋρη, εκτόσ εϊν τα εν λόγω ςυςτατικϊ αποτελούν τα ύδια 
οικοδομικϊ υλικϊ και αξιολογούνται ξεχωριςτϊ ωσ τϋτοια. Για την εφαρμογό του δεύκτη ςτα εν λόγω 
ςυςτατικϊ μϋρη, ιδύωσ ςτην ανακύκλωςη  υπολειμμϊτων από βιομηχανύεσ επεξεργαςύασ φυςικών 
ραδιενεργών υλικών ςε οικοδομικϊ υλικϊ, εφαρμόζεται κατϊλληλοσ ςυντελεςτόσ επιμεριςμού. Ο δεύκτησ 
ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ με τιμό 1 μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ ςυντηρητικό εργαλεύο ελϋγχου για τον 
προςδιοριςμό υλικών που ενδϋχεται να προκαλϋςουν υπϋρβαςη του επιπϋδου αναφορϊσ τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 75. Ο υπολογιςμόσ τησ δόςησ πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη και ϊλλουσ παρϊγοντεσ όπωσ η πυκνότητα, 
το πϊχοσ του υλικού καθώσ και παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με το εύδοσ του κτιρύου και τη ςκοπούμενη 
χρόςη του υλικού (χύμα ό επιφανειακό). 

 



94 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX 

Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ πληροφοριακών ςτοιχεύων για αιτόςεισ χορόγηςησ ϊδειασ, όπωσ 
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 29 

α) Ευθύνεσ και οργανωτικϋσ ρυθμύςεισ για την προςταςύα και την αςφϊλεια. 

β) Ικανότητεσ του προςωπικού, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πληροφόρηςησ και κατϊρτιςησ. 

γ) χεδιαςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εγκατϊςταςησ και των πηγών ακτινοβολύασ. 

δ) Αναμενόμενεσ επαγγελματικϋσ εκθϋςεισ και εκθϋςεισ του κοινού ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

ε) Αξιολόγηςη τησ αςφϊλειασ των δραςτηριοτότων και τησ εγκατϊςταςησ ώςτε να: 

αα) εντοπύζονται οι τρόποι με τουσ οπούουσ δύναται να προκύψουν δυνητικϋσ εκθϋςεισ ό εκθϋςεισ 
λόγω ατυχόματοσ και ακούςιεσ ιατρικϋσ εκθϋςεισ· 

ββ) εκτιμώνται ςτο μϋτρο του εφικτού οι πιθανότητεσ και το μϋγεθοσ δυνητικών εκθϋςεων· 

γγ) αξιολογεύται η ποιότητα και η ϋκταςη των διευθετόςεων προςταςύασ και αςφϊλειασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των τεχνικών χαρακτηριςτικών και των διοικητικών διαδικαςιών· 

δδ) καθορύζονται τα λειτουργικϊ όρια και οι ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

ςτ) Διαδικαςύεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ. 

ζ) υντόρηςη, δοκιμϋσ, επιθεωρόςεισ και τακτικόσ ϋλεγχοσ ώςτε να διαςφαλύζεται ότι η πηγό τησ 
ακτινοβολύασ και η εγκατϊςταςη ςυνεχύζουν να πληρούν τισ ςχεδιαςτικϋσ απαιτόςεισ, τα λειτουργικϊ όρια 
και τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ ςε όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ. 

η) Διαχεύριςη ραδιενεργών αποβλότων και μϋτρα για την τελικό διϊθεςη των εν λόγω αποβλότων 
ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ. 

θ) Διαχεύριςη εκτόσ χρόςησ πηγών. 

ι) Διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X 

ύςτημα δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 43 και 51 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Σο Εθνικό Αρχεύο Δόςεων τησ περύπτωςησ ιη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 43 του ν. 4310/2014 (Α' 258) αποτελεύ 
το ςύςτημα δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ. Σο εν λόγω ςύςτημα δεδομϋνων περιλαμβϊνει και την 
ατομικό παρακολούθηςη  των εξωτερικών εργαζομϋνων. 

1. Σο ςύςτημα δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων περιλαμβϊνει τισ 
ακόλουθεσ ενότητεσ: 

α) ςτοιχεύα ταυτότητασ του εργαζομϋνου· 

β) ςτοιχεύα ςχετικϊ με την ιατρικό παρακολούθηςη του εργαζομϋνου· 

γ) ςτοιχεύα ςχετικϊ με την επιχεύρηςη του εργαζομϋνου και, ςτην περύπτωςη εξωτερικού εργαζομϋνου, τον 
εργοδότη του εργαζομϋνου· 

δ) τα αποτελϋςματα τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ του εκτιθϋμενου εργαζομϋνου. 

2. Η ΕΕΑΕ λαμβϊνει τα αναγκαύα μϋτρα για να εμποδύςει κϊθε νόθευςη, κατϊχρηςη ό παραπούηςη του 
ςυςτόματοσ δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ. 

Α. Δεδομϋνα που ειςϊγονται ςτο ςύςτημα δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ 

1. Σα δεδομϋνα για την ταυτότητα του εργαζομϋνου περιλαμβϊνουν: 

α) το επώνυμο· 

β) το όνομα· 

γ) το φύλο· 

δ) την ημερομηνύα γϋννηςησ· 

ε) την ιθαγϋνεια· και 

ςτ) τον μοναδικό αριθμό ταυτοπούηςησ του εργαζομϋνου. 

2. Σα δεδομϋνα τησ επιχεύρηςησ περιλαμβϊνουν την επωνυμύα, τη διεύθυνςη και τον μοναδικό αριθμό 
ταυτοπούηςησ τησ επιχεύρηςησ. 

3. Σα δεδομϋνα για την απαςχόληςη του εργαζομϋνου περιλαμβϊνουν: 

α) το όνομα, τη διεύθυνςη και τον μοναδικό αριθμό ταυτοπούηςησ του εργοδότη· 

β) την ημερομηνύα ϋναρξησ ατομικόσ παρακολούθηςησ και, εφόςον διατύθεται, την ημερομηνύα λόξησ· 

γ) την ταξινόμηςη του εργαζομϋνου ςύμφωνα με το ϊρθρο 40. 

4. Σα αποτελϋςματα τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ του εκτιθϋμενου εργαζομϋνου περιλαμβϊνουν το 
επύςημο αρχεύο δόςεων (περύοδοσ, ενεργόσ δόςη ςε mSv· ςτην περύπτωςη μη ομοιόμορφησ ϋκθεςησ, 
ιςοδύναμη δόςη ςτα διϊφορα μϋρη του ςώματοσ ςε mSv· και ςτην περύπτωςη πρόςληψησ ραδιονουκλιδύων, 
τη δεςμευθεύςα ενεργό δόςη ςε mSv). 

Β. Δεδομϋνα για τουσ εξωτερικούσ εργαζομϋνουσ που παρϋχονται μϋςω του ςυςτόματοσ δεδομϋνων 
ατομικόσ παρακολούθηςησ 
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1. Πριν από την ϋναρξη οποιαςδόποτε δραςτηριότητασ, ο εργοδότησ του εξωτερικού εργαζομϋνου παρϋχει τα 
ακόλουθα ςτοιχεύα ςτην επιχεύρηςη μϋςω του ςυςτόματοσ δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ: 

α) ςτοιχεύα για την απαςχόληςη του εξωτερικού εργαζομϋνου ςύμφωνα με ςημεύο 3, τμόμα Α· 

β) τα δεδομϋνα για την ιατρικό παρακολούθηςη του εργαζομϋνου που πρϋπει να περιλαμβϊνουν: 

αα) την ιατρικό ταξινόμηςη του εργαζομϋνου ςύμφωνα με το ϊρθρο 46 (κατϊλληλοσ, κατϊλληλοσ 
υπό οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, ακατϊλληλοσ)· 

ββ) πληροφορύεσ για περιοριςμούσ ςε ςχϋςη με εργαςύεσ που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη ςε ακτινοβολύα· 

γγ) την ημερομηνύα τησ τελευταύασ περιοδικόσ ιατρικόσ εξϋταςησ· και 

δδ) την περύοδο ιςχύοσ του αποτελϋςματοσ. 

γ) τα αποτελϋςματα τησ παρακολούθηςησ τησ ατομικόσ ϋκθεςησ του εξωτερικού εργαζομϋνου ςύμφωνα με 
το ςημεύο 4, τμόμα Α και τουλϊχιςτον κατϊ την τελευταύα πενταετύα ςυμπεριλαμβανομϋνου του τρϋχοντοσ 
ϋτουσ. 

2. Σα ακόλουθα δεδομϋνα καταγρϊφονται ό ϋχουν καταγραφεύ από την επιχεύρηςη ςτο ςύςτημα δεδομϋνων 
ατομικόσ παρακολούθηςησ μετϊ το τϋλοσ κϊθε δραςτηριότητασ: 

α) περύοδοσ που καλύπτει η δραςτηριότητα· 

β) εκτύμηςη κϊθε ενεργού δόςησ που ϋχει λϊβει ο εξωτερικόσ εργαζόμενοσ (για την περύοδο που καλύπτει η 
δραςτηριότητα)· 

γ) ςε περύπτωςη ανομοιογενούσ ϋκθεςησ, υπολογιςμόσ των ιςοδύναμων δόςεων ςτα διϊφορα ςημεύα του 
ςώματοσ· 

δ) ςε περύπτωςη πρόςληψησ ραδιονουκλιδύων, υπολογιςμόσ τησ πρόςληψησ ραδιενϋργειασ ό τησ 
δεςμευθεύςασ ενεργού δόςησ. 

Γ. Διατϊξεισ ςχετικϊ με το βιβλιϊριο ατομικόσ παρακολούθηςησ 

1. Σο βιβλιαρύου ατομικόσ παρακολούθηςησ (ΒΑΠ) δεν μεταβιβϊζεται. 

2. Η ΕΕΑΕ λαμβϊνει τα απαιτούμενα μϋτρα για την αποτροπό τησ ϋκδοςησ για ϋναν εργαζόμενο 
περιςςότερων του ενόσ ϋγκυρων ΒΑΠ ταυτοχρόνωσ. 

3. Πϋραν των πληροφοριών που απαιτούνται ςτα τμόματα Α και Β, το βιβλιϊριο περιλαμβϊνει το όνομα και 
τη διεύθυνςη τησ ΕΕΑΕ και την ημερομηνύα ϋκδοςησ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XI 

τοιχεύα που πρϋπει να περιλαμβϊνει ϋνα Ειδικό χϋδιο Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό Πυρηνικό 
Ϊκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ), όπωσ προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 69 και 97 

Για ετοιμότητα ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ: 

1. Επύπεδα αναφορϊσ για την ϋκθεςη του κοινού, λαμβανομϋνων υπόψη των κριτηρύων του Παραρτόματοσ 
Ι. 

2. Επύπεδα αναφορϊσ για την επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, λαμβανομϋνου υπόψη του ϊρθρου 
53. 

3. Βελτιςτοποιημϋνεσ ςτρατηγικϋσ προςταςύασ για το κοινό που ενδϋχεται να εκτεθεύ, για διϊφορα 
υποθετικϊ περιςτατικϊ και ςχετικϊ ςενϊρια και ανϊλογα με το εύδοσ ό την ϋνταςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 
(Γενικό, Περιφερειακό, Σοπικό).  

4. Προκαθοριςμϋνα γενικϊ κριτόρια για τη λόψη ςυγκεκριμϋνων μϋτρων προςταςύασ. 

5. Προκαθοριςμϋνα επύπεδα κινητοπούηςησ ό λειτουργικϊ κριτόρια όπωσ παρατηρόςιμα ςτοιχεύα ό δεύκτεσ 
των ςυνθηκών ςτη ςκηνό του ςυμβϊντοσ. 

6. αφό καθοριςμό των αρμοδιοτότων επϋμβαςησ και απόκριςησ και μηχανιςμούσ και διευθετόςεισ για τον 
ϊμεςο ςυντονιςμό και την ανταλλαγό πληροφόρηςησ μεταξύ των οργανιςμών που διαδραματύζουν ρόλο 
ςτο πλαύςιο τησ ετοιμότητασ και απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη, ανϊλογα με το εύδοσ και την ϋνταςη τησ 
ϋκτακτησ ανϊγκησ (Γενικό, Περιφερειακό, Σοπικό) και από κοινού με όλα τα υπόλοιπα Κ-Μ και με τρύτεσ 
χώρεσ που μπορεύ να εμπλϋκονται ό ενδϋχεται να πληγούν.  

7. αφώσ προςδιοριςμϋνεσ γραμμϋσ επικοινωνύασ και αξιόπιςτα μϋςα και διαδικαςύεσ για την επικοινωνύα 
και την αποτελεςματικό ανταλλαγό ςχετικών πληροφοριών και δεδομϋνων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορϋων, ανϊλογα με το εύδοσ και την ϋνταςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ (Γενικό, Περιφερειακό, Σοπικό). 

8. Ρυθμύςεισ για την αναςκόπηςη και την αναθεώρηςη του ΕΑΡΠΕΑ ώςτε να λαμβϊνονται υπόψη αλλαγϋσ 
ό η πεύρα που αποκομύζεται από τισ αςκόςεισ και τα περιςτατικϊ. 

9. Διαδικαςύεσ και αρμοδιότητεσ για τη μετϊβαςη από την κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςε 
κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, ανϊλογα με το εύδοσ και την ϋνταςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ (Γενικό, 
Περιφερειακό, Σοπικό) ςυμπεριλαμβανομϋνου του οριςμού κατϊλληλων επιπϋδων αναφορϊσ 
(Παρϊρτημα Ι, ςημεύο 3). 

Θεςπύζονται μϋτρα εκ των προτϋρων για την αναθεώρηςη των παραπϊνω ςτοιχεύων, όπωσ απαιτεύται κατϊ 
τη διϊρκεια μιασ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, για την κϊλυψη των επικρατουςών ςυνθηκών, 
όπωσ αυτϋσ εξελύςςονται ςε όλη τη διϊρκειϊ τησ. 

Για την απόκριςη ςε καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ: 

Η απόκριςη μιασ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ πραγματοποιεύται μϋςω τησ ϋγκαιρησ εφαρμογόσ 
μϋτρων ετοιμότητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων, μεταξύ ϊλλων, των εξόσ: 

1. Άμεςη εφαρμογό μϋτρων προςταςύασ, εϊν εύναι δυνατό, προτού να υπϊρξει ϋκθεςη. 

2. Αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ ςτρατηγικών και εφαρμοζόμενων δρϊςεων και κατϊλληλη 
προςαρμογό τουσ ςτην επικρατούςα κατϊςταςη. 

3. ύγκριςη των δόςεων με το ιςχύον επύπεδο αναφορϊσ, με εςτύαςη ςτισ ομϊδεσ των οπούων οι δόςεισ 
υπερβαύνουν το επύπεδο αναφορϊσ. 

4. Εφαρμογό περαιτϋρω ςτρατηγικών προςταςύασ, όπωσ απαιτεύται, βϊςει των επικρατουςών ςυνθηκών 
και των διαθϋςιμων πληροφοριών. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XII 

Ενημϋρωςη μελών του κοινού για τα μϋτρα για την προςταςύα τησ υγεύασ και τισ ενϋργειεσ που 
πρϋπει να αναληφθούν ςε ϋκτακτη ανϊγκη, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 70 και 71 

Α. Προκαταρκτικό πληροφόρηςη των μελών του κοινού που ενδϋχεται να πληγεύ από κατϊςταςη 
ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ: 

1. Βαςικϋσ γνώςεισ για τη ραδιενϋργεια και την επύδραςό τησ ςτον ϊνθρωπο καθώσ και ςτο περιβϊλλον. 

2. Διϊφορεσ περιπτώςεισ καταςτϊςεων ϋκτακτησ ανϊγκησ και οι ςυνϋπειϋσ τουσ για το κοινό και το 
περιβϊλλον. 

3. Προβλεπόμενα μϋτρα ϋκτακτησ ανϊγκησ για την ειδοπούηςη, προςταςύα και αρωγό του κοινού ςε 
περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ. 

4. Επαρκεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςυμπεριφορϊ που θα πρϋπει να ακολουθόςει το κοινό ςε περύπτωςη 
ϋκτακτησ ανϊγκησ. 

Β. Ενημϋρωςη των μελών του κοινού που ϋχουν πληγεύ από κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 

1. Βϊςει των Ειδικών χεδύων Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ) που ϋχουν 
καταρτιςτεύ, τα μϋλη του κοινού που ϋχουν πραγματικϊ πληγεύ από κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ 
λαμβϊνουν ϊμεςα και τακτικϊ: 

α) ενημϋρωςη για την κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, κατϊ το δυνατόν δε, και για τα χαρακτηριςτικϊ τησ 
(προϋλευςη, ϋκταςη, αναμενόμενη εξϋλιξη)· 

β) οδηγύεσ προςταςύασ, οι οπούεσ, ανϊλογα με την περύπτωςη τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, δύναται: 

αα) να αφορούν, ιδύωσ, τα εξόσ ςτοιχεύα: περιοριςμού ςτην κατανϊλωςη οριςμϋνων τροφύμων και 
νερού που ενδϋχεται να ϋχουν ρυπανθεύ, απλού κανόνεσ υγιεινόσ και απορρύπανςησ, ςυςτϊςεισ για 
περιοριςμό μϋςα ςτα κτύρια, διανομό και χρόςη προςτατευτικών ουςιών, μϋτρα εκκϋνωςησ· 

ββ) να ςυνοδεύονται, όπου απαιτεύται, από ειδικϋσ προειδοποιόςεισ για ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ μελών 
του κοινού· 

γ) ανακοινώςεισ προσ το κοινό, που εμπεριϋχουν ςυςτϊςεισ για ςυνεργαςύα, ςτα πλαύςια των οδηγιών ό των 
υποδεύξεων τησ ΕΕΑΕ. 

2. Εϊν πριν από την ϋκτακτη ανϊγκη μεςολαβόςει μια προειδοπούηςη για επικεύμενο ςυναγερμό, το κοινό 
που ενδϋχεται να πληγεύ πρϋπει όδη κατ’ αυτό τη φϊςη να ϋχει λϊβει πληροφορύεσ και οδηγύεσ, όπωσ: 

α) πρόςκληςη προσ τα μϋλη του κοινού να ςυντονιςτούν με ςχετικούσ διαύλουσ επικοινωνύασ· 

β) προπαραςκευαςτικϋσ οδηγύεσ προσ φορεύσ με ιδιαύτερεσ ςυλλογικϋσ ευθύνεσ· 

γ) ςυςτϊςεισ προσ τισ επαγγελματικϋσ ομϊδεσ που επηρεϊζονται ιδιαύτερα. 

3. Ανϊλογα με τον διαθϋςιμο χρόνο, οι πληροφορύεσ και οδηγύεσ των ςημεύων 1 και 2 του τμόματοσ Β θα 
ςυμπληρώνονται με υπόμνηςη των βαςικών γνώςεων ςχετικϊ με τη ραδιενϋργεια και την επύδραςό τησ ςτον 
ϊνθρωπο καθώσ και ςτο περιβϊλλον. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIII 

Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ οικοδομικών υλικών που λαμβϊνονται υπόψη ςχετικϊ με την ακτινοβολύα 
γϊμμα που εκπϋμπουν, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 75 

 

1. Υυςικϊ υλικϊ 

α) κυρόδεμα βαςιςμϋνο ςε ςτυπτηρύα (alum shale). 

β) Οικοδομικϊ υλικϊ ό πρόςθετα φυςικόσ πυριγενούσ προϋλευςησ, όπωσ: 

 γρανιτοειδό (όπωσ γρανύτεσ, ςυηνύτεσ και ορθογνεύςιοι), 

 πορφυρύτησ, 

 τόφφοσ, 

 ποζολϊνη (ςτϊχτη ποζολϊνησ), 

 λϊβα. 

2. Τλικϊ που περιλαμβϊνουν υπολεύμματα βιομηχανιών επεξεργαςύασ φυςικών ραδιενεργών 
υλικών, όπωσ: 

 ιπτϊμενη τϋφρα, 

 φωςφογύψοσ, 

 φωςφορούχα ςκωρύα, 

 ςκωρύα καςςιτϋρου, 

 ςκωρύα χαλκού, 

 ερυθρϊ ιλύσ (υπόλειμμα τησ παραγωγόσ αλουμινύου), 

 υπολεύμματα τησ παραγωγόσ χϊλυβα. 

 



100 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIV 

Πληροφορύεσ που πρϋπει να περιϋχουν τα αρχεύα κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ, όπωσ 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 89 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΥΗ ΑΡΦΕΙΟΤ ΚΛΕΙΣΨΝ ΠΗΓΨΝ ΤΧΗΛΗ ΕΝΕΡΓΟΣΗΣΑ (ΚΠΤΕ) προαιρετικό ςε πλϊγια ςτοιχεία 

1. Αριθμόσ ταυτοπούηςησ ΚΠΤΕ 

 

2. Σαυτοπούηςη τησ αδειοδοτημϋνησ 
επιχεύρηςησ 

 

Επωνυμύα: 

Διεύθυνςη: 

Φώρα: 

Καταςκευαςτόσ ⧠      Προμηθευτόσ ⧠          Φρόςτησ ⧠ 

3. Θϋςη ΚΠΤΕ (χρόςησ ό αποθόκευςησ)  

εϊν δεν εύναι ύδιοσ με του ςτοιχεύου 2 

 

Επωνυμύα: 

Διεύθυνςη: 

Φώρα: 

Πϊγια χρόςη ⧠     Αποθόκευςη ⧠       Κινητό χρόςη ⧠ 

αριθμόσ ςυςκευήσ καταςκευαςτή: 

 

πεδίο χρήςησ: 

4. Καταγραφό 

 

Ημερομηνύα ϋναρξησ καταγραφόσ: 

Ημερομηνύα μεταφορϊσ τησ καταγραφόσ 
ςτον φϊκελο ιςτορικού: 

 

5. Άδεια 

 

Αριθμόσ: 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ: 

Ημερομηνύα λόξησ: 

6. Έλεγχοσ ΚΠΤΕ 

 

Ημερομηνύα: 

Ημερομηνύα: 

Ημερομηνύα: 

Ημερομηνύα: 

7. Φαρακτηριςτικϊ ΚΠΤΕ 8. Παραλαβό τησ ΚΠΤΕ Ημερομηνύα: 

Έτοσ καταςκευήσ: Ημερομηνύα παραλαβόσ: 

 

Παρελόφθη από:  

 

 

Όνομα: 

Διεύθυνςη: 

Φώρα: 

Καταςκευαςτόσ ⧠    Προμηθευτόσ ⧠    Άλλοσ χρόςτησ ⧠ 

Ημερομηνύα: 

Ραδιονουκλύδιο: Ημερομηνύα: 

Ενεργότητα κατϊ την ημερομηνύα 
καταςκευόσ: 

Ημερομηνύα: 

Ημερομηνύα: 

Ημερομηνύα αναφορϊσ ενεργότητασ Ημερομηνύα: 

Καταςκευαςτόσ/Προμηθευτόσ(*): Ημερομηνύα: 

Επωνυμύα: Ημερομηνύα: 

Διεύθυνςη: Ημερομηνύα: 

Ημερομηνύα: 

Φώρα: 9. Μεταβύβαςη ΚΠΤΕ 

Ημερομηνύα μεταβύβαςησ: 

 

Μεταβιβϊςτηκε προσ: 

 

Όνομα: 

Διεύθυνςη: 

10. Περαιτϋρω πληροφορύεσ 

Υυςικϊ και Φημικϊ χαρακτηριςτικϊ Απώλεια ⧠                   Ημερομηνία απώλειασ 

Σαυτοποίηςη τύπου πηγήσ: Κλοπό     ⧠                    Ημερομηνία κλοπήσ 

Σαυτοποίηςη κϊψουλασ: Ανεύρεςη                      Ναι  ⧠   Όχι ⧠   

Σαξινόμηςη ISO: Ημερομηνία  

Σαξινόμηςη ANSI: Σόποσ 

Κατηγοριοποίηςη κατϊ IAEA Άλλα ςτοιχεία: 
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Πηγή νετρονίων   Ναι  ⧠   Όχι ⧠   Φώρα: 

Αριθμόσ ϊδειασ: 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ: 

Ημερομηνύα λόξησ: 

Καταςκευαςτόσ ⧠  Προμηθευτόσ ⧠  Άλλη επιχείρηςη ⧠ 

Εγκατϊςταςη μακροχρόνιασ αποθόκευςησ ό τελικόσ 
διϊθεςησ ⧠ 

τόχοσ πηγήσ νετρονίων 

Ροή νετρονίων 

(*) Όταν ο καταςκευαςτόσ τησ πηγόσ εύναι εγκατεςτημϋνοσ εκτόσ τησ Κοινότητασ, δύναται να παρϋχεται το όνομα του ειςαγωγϋα - προμηθευτό 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XV 

Απαιτόςεισ για επιχειρόςεισ που εύναι υπεύθυνεσ για κλειςτό πηγό υψηλόσ ενεργότητασ, όπωσ 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 91 

Κϊθε επιχεύρηςη που εύναι υπεύθυνη για κλειςτό πηγό υψηλόσ ενεργότητασ οφεύλει: 

α) να διαςφαλύζει ότι εκτελούνται τακτικϊ κατϊλληλεσ δοκιμϋσ, όπωσ δοκιμϋσ διαρροόσ βϊςει διεθνών 
προτύπων, για να ελϋγχεται και να διατηρεύται η ακεραιότητα κϊθε πηγόσ· 

β) να ελϋγχει τακτικϊ, ανϊ ςυγκεκριμϋνα διαςτόματα, τα οπούα μπορεύ να καθορύζονται από την ΕΕΑΕ, ότι 
κϊθε πηγό και, κατϊ περύπτωςη, ο εξοπλιςμόσ ο οπούοσ περιϋχει την πηγό, εξακολουθεύ να υπϊρχει και 
βρύςκεται ςε καλό εμφανώσ κατϊςταςη ςτη θϋςη χρόςησ ό αποθόκευςησ· 

γ) να διαςφαλύζει ότι κϊθε ςταθερό και κινητό πηγό υπόκειται ςε επαρκώσ τεκμηριωμϋνα μϋτρα, όπωσ 
γραπτϊ πρωτόκολλα και διαδικαςύεσ, με ςτόχο να αποτρϋπεται η ϊνευ εξουςιοδότηςησ πρόςβαςη ςε αυτόν ό 
η απώλεια ό η κλοπό τησ πηγόσ ό η φθορϊ τησ από πυρκαγιϊ, 

δ) να κοινοποιεύ ϊμεςα ςτην ΕΕΑΕ κϊθε απώλεια, κλοπό, διαρροό ό μη εγκεκριμϋνη χρόςη πηγόσ, να πρϊττει 
τα αναγκαύα για τον ϋλεγχο τησ ακεραιότητασ κϊθε πηγόσ κατόπιν οποιουδόποτε γεγονότοσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πυρκαγιϊσ, που μπορεύ να ϋχει προκαλϋςει βλϊβη ςτην πηγό, και να ενημερώνει, 
ανϊλογα με την περύπτωςη, την ΕΕΑΕ ςχετικϊ με το γεγονόσ και με τα μϋτρα που ϋλαβε· 

ε) να επιςτρϋφει κϊθε εκτόσ χρόςησ πηγό ςτον προμηθευτό ό να την τοποθετεύ ςε εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη 
διαχεύριςησ ό να τη μεταβιβϊζει ςε ϊλλη αδειοδοτημϋνη επιχεύρηςη, εκτόσ εϊν ςυμφωνεύται ϊλλωσ με την 
ΕΕΑΕ, εντόσ ευλόγου προθεςμύασ, μετϊ τη λόξη τησ χρόςησ· 

ςτ) να βεβαιώνεται ότι, πριν από την πραγματοπούηςη τησ μεταβύβαςησ, ο παραλόπτησ διαθϋτει κατϊλληλη 
νόμιμη ϊδεια· 

ζ) να ειδοποιεύ πϊραυτα την ΕΕΑΕ για οποιοδόποτε ςυμβϊν ό ατύχημα, το οπούο ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την 
αθϋλητη ϋκθεςη εργαζομϋνου ό μϋλουσ του κοινού. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVI 

Αναγνώριςη και ςόμανςη κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ, όπωσ προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 91 

1. Ο καταςκευαςτόσ ό προμηθευτόσ οφεύλει να διαςφαλύζει ότι: 

α) Κϊθε κλειςτό πηγό υψηλόσ ενεργότητασ ταυτοποιεύται με μοναδικό αριθμό. Ο αριθμόσ αυτόσ χαρϊζεται ό 
ςφραγύζεται πϊνω ςτην πηγό, εφόςον εύναι πρακτικϊ εφικτό. 

Ο αριθμόσ αυτόσ χαρϊζεται ό ςφραγύζεται και ςτον περιϋκτη τησ πηγόσ. Αν αυτό δεν εύναι εφικτό, ό εφόςον 
πρόκειται για επαναχρηςιμοποιόςιμουσ περιϋκτεσ μεταφορϊσ, ο περιϋκτησ τησ πηγόσ πρϋπει τουλϊχιςτον να 
φϋρει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη φύςη τησ πηγόσ. 

β) Ο περιϋκτησ τησ πηγόσ και, όπου εύναι εφικτό, η πηγό φϋρουν κατϊλληλη ςόμανςη και ετικϋτα για την 
προειδοπούηςη των ανθρώπων ςχετικϊ με τον κύνδυνο ακτινοβολύασ. 

2. Ο καταςκευαςτόσ παρϋχει φωτογραφύα κϊθε ςχεδιαςτικού τύπου πηγόσ που καταςκευϊζει, καθώσ και του 
τυπικού αντύςτοιχου περιϋκτη τησ πηγόσ. 

3. Η επιχεύρηςη διαςφαλύζει ότι κϊθε κλειςτό πηγό υψηλόσ ενεργότητασ ςυνοδεύεται από γραπτϋσ 
πληροφορύεσ που αναφϋρουν ότι η πηγό ϋχει ταυτοποιηθεύ και ςημανθεύ ςύμφωνα με το ςημεύο 1 και ότι η 
επιςόμανςη και οι ετικϋτεσ που αναφϋρονται ςτο ςημεύο 1, παραμϋνουν ευανϊγνωςτεσ. Οι πληροφορύεσ 
περιλαμβϊνουν φωτογραφύεσ τησ πηγόσ, του περιϋκτη τησ πηγόσ, τησ ςυςκευαςύασ μεταφορϊσ, του 
εξοπλιςμού ό τησ ςυςκευόσ, ανϊλογα με την περύπτωςη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVII 

Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ των τύπων των καταςτϊςεων υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, όπωσ προβλϋπεται 
ςτο ϊρθρο 100 

1. Έκθεςη λόγω τησ ρύπανςησ περιοχών από υπολειπόμενα ραδιενεργϊ υλικϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
φυςικών ραδιενεργών υλικών, από: 

α) πρακτικϋσ του παρελθόντοσ που δεν εύχαν υπαχθεύ ποτϋ ςε κανονιςτικό ϋλεγχο ό δεν υφύςτανται 
κανονιςτικό ϋλεγχο ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ)· 

β) κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ τησ εν λόγω ϋκτακτησ ανϊγκησ, 
ςύμφωνα με το ςύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ που ορύζεται ςτο ϊρθρο 97· 

γ) κατϊλοιπα δραςτηριοτότων του παρελθόντοσ για τισ οπούεσ η επιχεύρηςη δεν εύναι πλϋον νομικϊ 
υπόλογη. 

2. Έκθεςη ςε φυςικϋσ πηγϋσ ακτινοβολύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των εξόσ: 

α) ϋκθεςη μϋςα ςε εςωτερικούσ χώρουσ ςε ραδόνιο και θορόνιο, ςε χώρουσ εργαςύασ, ςε κατοικύεσ 
και ςε ϊλλα κτύρια· 

β) εξωτερικό ϋκθεςη μϋςα ςε εςωτερικούσ χώρουσ από οικοδομικϊ υλικϊ. 

3. Έκθεςη ςε αγαθϊ πλην τροφύμων, ζωοτροφών και πόςιμου νερού που περιλαμβϊνουν 

α) ραδιονουκλύδια από ρυπαςμϋνεσ περιοχϋσ που προςδιορύζονται ςτο ςημεύο 1 ό 

β) φυςικϊ ραδιονουκλύδια. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙΙΙ 

Κατϊλογοσ των ςτοιχεύων που εξετϊζονται κατϊ την προετοιμαςύα του εθνικού ςχεδύου δρϊςησ για 
τη διαχεύριςη μακροπρόθεςμων κινδύνων από την ϋκθεςη ςτο ραδόνιο, όπωσ προβλϋπονται ςτα 
ϊρθρα 54 και 103 

1. τρατηγικό για τη διενϋργεια επιςκοπόςεων για τισ ςυγκεντρώςεισ ραδονύου ςε εςωτερικούσ χώρουσ ό 
τισ ςυγκεντρώςεισ αερύου ςτο ϋδαφοσ για την εκτύμηςη τησ κατανομόσ των ςυγκεντρώςεων ραδονύου ςε 
εςωτερικούσ χώρουσ, για τη διαχεύριςη δεδομϋνων μϋτρηςησ και για τον καθοριςμό ϊλλων ςχετικών 
παραμϋτρων (όπωσ εύδοσ εδϊφουσ και πετρωμϊτων, διαπερατότητα και περιεκτικότητα ςε ρϊδιο-226 
των πετρωμϊτων ό του εδϊφουσ). 

2. Προςϋγγιςη, δεδομϋνα και κριτόρια που χρηςιμοποιούνται για την οριοθϋτηςη των περιοχών ό για τον 
οριςμό ϊλλων παραμϋτρων που εύναι δυνατόν να χρηςιμοποιηθούν ωσ ειδικού δεύκτεσ καταςτϊςεων με 
δυνητικϊ υψηλό ϋκθεςη ςτο ραδόνιο. 

3. Προςδιοριςμόσ των τύπων των χώρων εργαςύασ και των κτιρύων με πρόςβαςη του κοινού, όπωσ τα 
ςχολεύα, οι υπόγειοι χώροι εργαςύασ και εκεύνοι οι χώροι ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ όπου απαιτεύται 
διενϋργεια μετρόςεων, με βϊςη την αξιολόγηςη του κινδύνου, λαμβανομϋνων υπόψη, λόγου χϊριν, των 
ωρών παραμονόσ. 

4. Η βϊςη για τον καθοριςμό των επιπϋδων αναφορϊσ για τισ κατοικύεσ και τουσ χώρουσ εργαςύασ. Όπου 
τυγχϊνει εφαρμογόσ, η βϊςη για τον καθοριςμό διαφόρων επιπϋδων αναφορϊσ για τισ διϊφορεσ χρόςεισ 
των κτιρύων (κατοικύεσ, κτύρια όπου επιτρϋπεται η πρόςβαςη του κοινού, χώροι εργαςύασ) καθώσ και για 
υφιςτϊμενα και νϋα κτύρια. 

5. Ανϊθεςη ευθυνών (κυβερνητικών και μη κυβερνητικών), μηχανιςμού ςυντονιςμού και διαθϋςιμοι πόροι 
για την εφαρμογό του ςχεδύου δρϊςησ. 

6. τρατηγικό για τη μεύωςη τησ ϋκθεςησ ςε ραδόνιο ςε κατοικύεσ και για να δοθεύ προτεραιότητα ςτην 
αντιμετώπιςη των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτο ςημεύο 2. 

7. τρατηγικϋσ για τη διευκόλυνςη τησ λόψησ μϋτρων αποκατϊςταςησ μετϊ την καταςκευό. 

8. τρατηγικό, ςυμπεριλαμβανομϋνων μεθόδων και εργαλεύων, για την πρόληψη τησ ειςχώρηςησ του 
ραδονύου ςε νϋα κτύρια, ςυμπεριλαμβανομϋνου του προςδιοριςμού οικοδομικών υλικών που εκλύουν 
ςημαντικϋσ ποςότητεσ ραδονύου. 

9. Προγρϊμματα αναθεωρόςεων του ςχεδύου δρϊςησ. 

10. τρατηγικό επικοινωνύασ για την αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ του κοινού και ενημϋρωςη των τοπικών 
φορϋων λόψησ αποφϊςεων, των εργοδοτών και των εργαζομϋνων για τουσ κινδύνουσ από το ραδόνιο, 
καθώσ και ςε ςχϋςη με το κϊπνιςμα. 

11. Κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για μεθόδουσ και εργαλεύα για μετρόςεισ και επανορθωτικϊ μϋτρα. Εξετϊζονται 
επύςησ κριτόρια για τη διαπύςτευςη υπηρεςιών μϋτρηςησ και αποκατϊςταςησ. 

12. Κατϊ περύπτωςη, παροχό χρηματοοικονομικόσ ςτόριξησ για επιςκοπόςεισ ραδονύου και για 
επανορθωτικϊ μϋτρα, ιδύωσ για ιδιωτικϋσ κατοικύεσ με πολύ υψηλϋσ ςυγκεντρώςεισ ραδονύου. 

13. Μακροπρόθεςμοι ςτόχοι όςον αφορϊ τη μεύωςη του καρκύνου των πνευμόνων που οφεύλεται ςτην 
ϋκθεςη ςτο ραδόνιο (για καπνιςτϋσ και μη). 

14. Ανϊλογα με την περύπτωςη, εξϋταςη ϊλλων ςυναφών θεμϊτων και αντύςτοιχων προγραμμϊτων όπωσ τα 
προγρϊμματα εξοικονόμηςησ ενϋργειασ και ποιότητασ αϋρα ςε εςωτερικούσ χώρουσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

Σελικϋσ διατϊξεισ 

Ωρθρο 107 

Καταργούμενεσ και μεταβατικϋσ διατϊξεισ 

1. Με το παρόν καταργούνται οι κοινϋσ υπουργικϋσ αποφϊςεισ υπ’ αριθμ. 2739 (Β’ 165/15.03.1994), 
9087(ΥΟΡ)1004 (Β΄ 849/13.09.1996), 1014(ΥΟΡ)94 (Β΄ 216/6.3.2001) και 10828/ΕΥΑ(1897) (Β' 
859/10.07.2006) με τισ οπούεσ ενςωματώθηκαν οι Οδηγύεσ 89/618/Ευρατόμ (ΕΕ L 357/7.12.1989), 
90/641/Ευρατόμ (ΕΕ L 349/13.12.1990), 96/29/Ευρατόμ (ΕΕ L 159/29.6.1996), 97/43/Ευρατόμ (ΕΕ L 
180/9.7.1997) και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 346/31.12.2003) ςτην ελληνικό νομοθεςύα. 

2. Η ϋκδοςη των κοινών υπουργικών αποφϊςεων που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 24, 102 και 103 
ολοκληρώνεται εντόσ ϋξι (6) μηνών από τη δημοςύευςη του παρόντοσ διατϊγματοσ. 

Ωρθρο 108 

Ϊναρξη ιςχύοσ 

Οι διατϊξεισ του παρόντοσ ιςχύουν από τη δημοςύευςό του ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ, εκτόσ εϊν 
ορύζεται διαφορετικϊ ςε επιμϋρουσ διατϊξεισ αυτού. 

 

τον Τπουργό Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων αναθϋτουμε τη δημοςύευςη και εκτϋλεςη του παρόντοσ 
διατϊγματοσ. 

 

 

Αθήνα, …………………………. 2017 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟ Β. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ 
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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΟΤΡΛΕΣΗ                                  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 

 

 

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ   

 

  

  

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

 

 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ  

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ   

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     

 

 

 

ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΨΣΟ                      

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ  

 

 

ΦΡΗΣΟ ΠΙΡΣΖΗ 
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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

 

    

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΨΣΑΚΗ                      

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

ΨΚΡΑΣΗ ΥΑΜΕΛΛΟ 

 


