ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
προσ
ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Για
Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ
Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ
ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
τησ 5ησ Δεκεμβρίου 2013,
για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφάλειασ για την προςταςία από τουσ
κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ ιοντίζουςεσ ακτινοβολίεσ και την κατάργηςη των
οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και
2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θέςπιςη Κανονιςμών Ακτινοπροςταςίασ
Κύριε Πρόεδρε,
ασ υποβϊλλουμε ςε πϊπυρο το ςχϋδιο διατϊγματοσ με τύτλο “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” και παρακαλούμε για την
υπογραφό του.
1. Ειςαγωγή
Με το παρόν ςχϋδιο π.δ. θεςπύζονται ομοιόμορφα βαςικϊ πρότυπα αςφϊλειασ για την
προςταςύα τησ υγεύασ των ατόμων που υποβϊλλονται ςε επαγγελματικό ϋκθεςη, ςε ιατρικό
ϋκθεςη και ςε ϋκθεςη του κοινού, απϋναντι ςτουσ κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ
ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, το παρόν ςχϋδιο π.δ. αφορϊ:


καταςτϊςεισ ςχεδιαςμϋνησ ϋκθεςησ, δηλαδό καταςτϊςεισ που ανακύπτουν από τη
ςχεδιαςμϋνη λειτουργύα μιασ πηγόσ ακτινοβολύασ,



καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, δηλαδό καταςτϊςεισ ϋκθεςησ που όδη υφύςτανται
κατϊ τον χρόνο που πρϋπει να ληφθεύ απόφαςη αναφορικϊ με τον ϋλεγχό τουσ και



καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, λόγω ϋκτακτησ ανϊγκησ εντόσ ό εκτόσ τησ
ελληνικόσ επικρϊτειασ.

Ειδικότερα, το ςχϋδιο του παρόντοσ π.δ. αφορϊ την ενςωμϊτωςη τησ Ευρωπαώκόσ Οδηγύασ
2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013 κατ’ εφαρμογό τησ εξουςιοδοτικόσ
διϊταξησ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α' 258). Με το παρόν καταργούνται οι
κοινϋσ υπουργικϋσ αποφϊςεισ υπ’ αριθμ. 2739/1994 (Β’165/15.03.1994), 9087/1996 ΥΟΡ 1004
(Β΄849/13.09.1996), 1014/2001 ΥΟΡ 94 (Β΄ 216/6.3.2001) και 10828/ΕΥΑ(1897) (Β'
859/10.07.2006) με τισ οπούεσ ενςωματώθηκαν οι Οδηγύεσ υπ’ αριθμ. 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. Οι καταργούμενεσ ρυθμύςεισ αφορούν τουσ

ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ, την ενημϋρωςη του πληθυςμού για τα εφαρμοςτϋα
μϋτρα τησ υγεύασ και την ακολουθητϋα ςυμπεριφορϊ ςε περύπτωςη ϋκτακτου κινδύνου από
ακτινοβολύεσ, την προςταςύα ςτην πρϊξη των εξωτερικών εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε
κύνδυνο από ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ και τον ϋλεγχο των κλειςτών πηγών υψηλόσ
ραδιενϋργειασ καθώσ και των ϋκθετων πηγών. Με το νϋο ςχϋδιο π.δ. τα αντικεύμενα αυτϊ
ενοποιούνται πλϋον ςε ϋνα νομοθϋτημα και επικαιροποιούνται οι επύ μϋρουσ παλαιότερεσ
ρυθμύςεισ.
Με την υπ’ αριθ. Π/204/028/04.02.14 απόφαςη τησ ΕΕΑΕ ςυγκροτόθηκε επιτροπό για τη
ςύνταξη των νομοθετικών ςχεδύων που απαιτούνται προκειμϋνου να μεταφερθεύ ςτην ελληνικό
νομοθεςύα η ωσ ϊνω οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ.
Η επιτροπό, μετϊ από ςυςτηματικό επεξεργαςύα δυόμιςη ετών, υπϋβαλε ογκώδεσ προςχϋδιο ςτο
Δ τησ ΕΕΑΕ. Σο καταρτιςθϋν προςχϋδιο εγκρύθηκε ομόφωνα ςτην 243η ςυνεδρύαςη του Δ τησ
ΕΕΑΕ τησ 25ησ Νοεμβρύου 2016.
Επιπρόςθετα, ςτο ςχϋδιο του π.δ. ϋχουν ενςωματωθεύ ςχόλια και παρατηρόςεισ που η ΕΕΑΕ
ϋλαβε κατϊ τη διαδικαςύα διαβούλευςησ με ενδιαφερόμενα μϋρη το προηγούμενο διϊςτημα. το
πλαύςιο τησ διαβούλευςησ αυτόσ ϋγιναν παρατηρόςεισ και ςχόλια από τη Γενικό Γραμματεύα
Πολιτικόσ Προςταςύασ, τη Γενικό Γραμματεύα τησ Κυβϋρνηςησ, την Ελληνικό Ακτινολογικό
Εταιρεύα, την Ένωςη Ιατρικών Υυςικόσ Ελλϊδοσ, την Ομοςπονδύα Σεχνολόγων Ακτινολόγων
Ελλϊδασ και τον Πανελλόνιο ύλλογο Σεχνολόγων Ακτινολόγων. τη ςυνϋχεια η ΕΕΑΕ
πραγματοπούηςε ςτο προςχϋδιο ϋνα τελικό κι ενδελεχό νομοτεχνικό ϋλεγχο.
Σο παρόν αποτελεύ την ειςόγηςη τησ ΕΕΑΕ, η οπούα παρϋχεται κατ’ εφαρμογό τησ
εξουςιοδοτικόσ διϊταξησ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α' 258).

2. Παρουςίαςη του περιεχομένου τoυ π.δ.
Η Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ για τον καθοριςμό των νϋων βαςικών προτύπων αςφϊλειασ
ςυντϊχθηκε ϋχοντασ τϋςςερισ ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ:


να ειςϊγει τισ απαραύτητεσ τροποποιόςεισ, προκειμϋνου να επικαιροποιηθεύ η ενωςιακό
νομοθεςύα ςύμφωνα με τα πιο πρόςφατα επιςτημονικϊ δεδομϋνα,



να διευκρινιςτούν οι απαιτόςεισ αςφϊλειασ και να εξαςφαλιςτεύ η ςυνοχό τησ
Ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ,



να διαςφαλιςτεύ η ςυνοχό με τισ διεθνεύσ ςυςτϊςεισ τησ International Commission of
Radiological Protection,



να καλύψει όλο το φϊςμα των καταςτϊςεων και των κατηγοριών ϋκθεςησ ςε
ακτινοβολύεσ των εργαζομϋνων, του κοινού και των αςθενών.

το προτεινόμενο ςχϋδιο του π.δ. δόθηκε ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ παρακϊτω απαιτόςεισ:


ςτη ςημαςύα τησ αιτιολόγηςησ ςτισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ για τα νϋα εύδη ό κατηγορύεσ
πρακτικών καθώσ και ςτην αιτιολόγηςη των υφιςταμϋνων κατηγοριών, αναφορικϊ με
την ϋκθεςη τόςο των αςθενών όςο και των αςυμπτωματικών ατόμων, καθώσ και των
εργαζομϋνων,



ςτη ςημαςύα τησ αιτιολόγηςησ τησ ϋκθεςησ ατόμων για λόγουσ μη ιατρικόσ απεικόνιςησ,



ςτη θϋςπιςη διαγνωςτικών επιπϋδων αναφορϊσ ωσ εργαλεύο βελτιςτοπούηςησ τόςο για
τισ καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ όςο και για τισ καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ
ϋκθεςησ που αφορούν κοινό και εργαζομϋνουσ,



ςτη ςημαςύα τησ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και πληροφόρηςησ ςε όλα τα ϊτομα, τα
καθόκοντα των οπούων απαιτούν ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ ςτην ακτινοπροςταςύα,



ςτον καθοριςμό των ευθυνών δύνοντασ ςτην επιχεύρηςη την πλόρη και αποκλειςτικό
ευθύνη από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ για τισ πρακτικϋσ που εφαρμόζει,



ςτην προώθηςη τησ νοοτροπύασ αςφϊλειασ,



ςτη μεύωςη του ορύου δόςησ του φακού του οφθαλμού για τουσ επαγγελματικϊ
εκτιθϋμενουσ ςε ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ εργαζομϋνουσ ςε 20 mSv ανϊ ϋτοσ από τα
ιςχύοντα 150 mSv,



ςτην προςταςύα από φυςικϋσ πηγϋσ ακτινοβολύασ και γενικϊ ςτα θϋματα περιβϊλλοντοσ



ςτην προςταςύα από το ραδόνιο ςε κατοικύεσ και ςε χώρουσ εργαςύασ, καθώσ και νϋεσ
απαιτόςεισ για τα οικοδομικϊ υλικϊ



ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ με την απαύτηςη για την παρακολούθηςη
ραδιενεργών εκλύςεων,



ςτη ςημαςύα κατϊ το ςτϊδιο προετοιμαςύασ και απόκριςησ ςε καταςτϊςεισ ϋκθεςησ
ϋκτακτησ ανϊγκησ,



ςτην κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτον κανονιςτικό ϋλεγχο ϋτςι ώςτε ο κανονιςτικόσ
ϋλεγχοσ να 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,



ςτισ ευθύνεσ και απαιτόςεισ για τον κανονιςτικό ϋλεγχο ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ
περιγραφόσ τησ αρμόδιασ αρχόσ, τησ διαφϊνειασ, τησ πραγματοπούηςησ επιθεωρόςεων
και τησ επιβολόσ κυρώςεων.

3. Δομή
Σο π.δ. αποτελεύται από δϋκα (10) κεφϊλαια, εκατόν οκτώ (108) ϊρθρα και δεκαοκτώ (18)
παραρτόματα, ωσ ακολούθωσ:

Κεφϊλαιο Α’ Αντικεύμενο και πεδύο εφαρμογόσ
Άρθρο 1 κοπόσ και αντικεύμενο
Άρθρο 2 Πεδύο εφαρμογόσ
Άρθρο 3 Εξαύρεςη από το πεδύο εφαρμογόσ
Κεφϊλαιο Β΄ Οριςμού
Άρθρο 4 Οριςμού
Κεφϊλαιο Γ΄ ύςτημα Ακτινοπροςταςύασ
Άρθρο 5 Γενικϋσ αρχϋσ ακτινοπροςταςύασ
Σμόμα 1 Εργαλεύα βελτιςτοπούηςησ
Άρθρο 6 Περιοριςτικϊ επύπεδα δόςεων ςχετικϊ με την επαγγελματικό ϋκθεςη,
την ϋκθεςη του κοινού και την ιατρικό ϋκθεςη
Άρθρο 7 Επύπεδα αναφορϊσ
Σμόμα 2 Όρια δόςησ
Άρθρο 8 Όριο ηλικύασ για την ϋκθεςη κατϊ την εργαςύα

Άρθρο 9 Όρια δόςεων για την επαγγελματικό ϋκθεςη
Άρθρο 10 Προςταςύα εγκύων και γαλουχουςών εργαζομϋνων
Άρθρο 11 Όρια δόςεων για τουσ μαθητευομϋνουσ και τουσ ςπουδαςτϋσ
Άρθρο 12 Όρια δόςεων για την ϋκθεςη του κοινού
Άρθρο 13 Εκτύμηςη τησ ενεργού και τησ ιςοδύναμησ δόςησ
Κεφϊλαιο Δ΄ Απαιτόςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και πληροφόρηςησ ςτην ακτινοπροςταςύα
Άρθρο 14 Γενικϋσ υποχρεώςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και παροχόσ
πληροφοριών
Άρθρο 15 Κατϊρτιςη εκτιθϋμενων εργαζομϋνων και παρεχόμενεσ ςε αυτούσ
πληροφορύεσ
Άρθρο 16 Ενημϋρωςη και κατϊρτιςη εργαζομϋνων ενδεχομϋνωσ εκτιθϋμενων ςε
ϋκθετεσ πηγϋσ
Άρθρο 17 Εκ των προτϋρων ενημϋρωςη και κατϊρτιςη των εργαζομϋνων
ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 18 Εκπαύδευςη, ενημϋρωςη και κατϊρτιςη ςτο πεδύο τησ ιατρικόσ
ϋκθεςησ
Κεφϊλαιο Ε΄ Αιτιολόγηςη και κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ πρακτικών
Σμόμα 1 Αιτιολόγηςη και απαγόρευςη πρακτικών
Άρθρο 19 Αιτιολόγηςη πρακτικών
Άρθρο 20 Πρακτικϋσ που αφορούν καταναλωτικϊ προώόντα
Άρθρο 21 Απαγόρευςη πρακτικών
Άρθρο 22 Πρακτικϋσ που περιλαμβϊνουν εκούςια ϋκθεςη ανθρώπων για λόγουσ
μη ιατρικόσ απεικόνιςησ
Σμόμα 2 Κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ
Άρθρο 23 Προςδιοριςμόσ πρακτικών που περιλαμβϊνουν φυςικϊ ραδιενεργϊ
υλικϊ
Άρθρο 24 Κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτον κανονιςτικό ϋλεγχο
Άρθρο 25 Γνωςτοπούηςη
Άρθρο 26 Εξαύρεςη από την υποχρϋωςη γνωςτοπούηςησ
Άρθρο 27 Καταχώριςη ό αδειοδότηςη
Άρθρο 28 Αδειοδότηςη
Άρθρο 29 Διαδικαςύα ϋγκριςησ
Άρθρο 30 Απελευθϋρωςη από κανονιςτικό ϋλεγχο
Κεφϊλαιο Σ΄ Επαγγελματικό ϋκθεςη
Άρθρο 31 Ευθύνεσ
Άρθρο 32 Λειτουργικό προςταςύα των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων
Άρθρο 33 Λειτουργικό προςταςύα μαθητευομϋνων και ςπουδαςτών
Άρθρο 34 υμβουλϋσ από εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ
Άρθρο 35 Μϋτρα ςτουσ χώρουσ εργαςύασ
Άρθρο 36 Σαξινόμηςη χώρων εργαςύασ
Άρθρο 37 Ελεγχόμενεσ περιοχϋσ
Άρθρο 38 Επιβλεπόμενεσ περιοχϋσ

Άρθρο 39 Ραδιολογικό επιτόρηςη του χώρου εργαςύασ
Άρθρο 40 Σαξινόμηςη των εκτιθϋμενων εργαζομϋνων
Άρθρο 41 Ατομικό παρακολούθηςη
Άρθρο 42 Τπολογιςμόσ τησ δόςησ ςε περύπτωςη ϋκθεςησ λόγω ατυχόματοσ
Άρθρο 43 Καταγραφό και αναφορϊ των αποτελεςμϊτων
Άρθρο 44 Πρόςβαςη ςτα αποτελϋςματα τησ ατομικόσ παρακολούθηςησ
Άρθρο 45 Ιατρικό παρακολούθηςη εκτιθϋμενων εργαζομϋνων
Άρθρο 46 Ιατρικό ταξινόμηςη
Άρθρο 47 Απαγόρευςη απαςχόληςησ ό ταξινόμηςησ ακατϊλληλων
εργαζομϋνων
Άρθρο 48 Ιατρικού φϊκελοι
Άρθρο 49 Ειδικό ιατρικό παρακολούθηςη
Άρθρο 50 Προςφυγϋσ
Άρθρο 51 Προςταςύα των εξωτερικών εργαζομϋνων
Άρθρο 52 Εκθϋςεισ κατόπιν ειδικόσ ϊδειασ
Άρθρο 53 Επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 54 Ραδόνιο ςτουσ χώρουσ εργαςύασ
Κεφϊλαιο Ζ΄ Ιατρικϋσ εκθϋςεισ
Άρθρο 55 Αιτιολόγηςη
Άρθρο 56 Βελτιςτοπούηςη
Άρθρο 57 Ευθύνεσ
Άρθρο 58 Διαδικαςύεσ
Άρθρο 59 Κατϊρτιςη και αναγνώριςη
Άρθρο 60 Εξοπλιςμόσ
Άρθρο 61 Ειδικϋσ πρακτικϋσ
Άρθρο 62 Ειδικό προςταςύα κατϊ την εγκυμοςύνη και τη γαλουχύα
Άρθρο 63 Ακούςια ϋκθεςη και ϋκθεςη λόγω ατυχόματοσ
Άρθρο 64 Εκτιμόςεισ των δόςεων του πληθυςμού
Κεφϊλαιο Η΄ Έκθεςη του κοινού
Σμόμα 1 Προςταςύα μελών του κοινού και μακροπρόθεςμη προςταςύα τησ υγεύασ υπό
κανονικϋσ ςυνθόκεσ
Άρθρο 65 Λειτουργικό προςταςύα του κοινού
Άρθρο 66 Εκτύμηςη των δόςεων ςτα μϋλη του κοινού
Άρθρο 67 Παρακολούθηςη των ραδιενεργών εκλύςεων
Άρθρο 68 Καθόκοντα τησ επιχεύρηςησ
Σμόμα 2 Καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 69 Απόκριςη ςε καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 70 Πληροφόρηςη των μελών του κοινού που ενδϋχεται να πληγούν λόγω
κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 71 Ενημϋρωςη μελών του κοινού που πλόττονται πραγματικϊ λόγω
κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ

Σμόμα 3 Κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ
Άρθρο 72 Πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ παρακολούθηςησ
Άρθρο 73 Ρυπαςμϋνεσ περιοχϋσ
Άρθρο 74 Έκθεςη ςε ραδόνιο μϋςα ςε κτύρια
Άρθρο 75 Ακτινοβολύα γϊμμα από οικοδομικϊ υλικϊ
Κεφϊλαιο Θ΄ Ευθύνεσ και απαιτόςεισ για τον κανονιςτικό ϋλεγχο
Σμόμα 1 Θεςμικό Τποδομό
Άρθρο 76 Αρμόδια αρχό
Άρθρο 77 Διαφϊνεια
Άρθρο 78 Ενημϋρωςη ςχετικϊ με τον εξοπλιςμό
Άρθρο 79 Αναγνώριςη υπηρεςιών και εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 80 Τπηρεςύεσ ιατρικόσ τησ εργαςύασ
Άρθρο 81 Τπηρεςύεσ δοςιμετρύασ
Άρθρο 82 Εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ
Άρθρο 83 Εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ
Άρθρο 84 Επόπτησ ακτινοπροςταςύασ
Σμόμα 2 Έλεγχοσ πηγών ραδιενϋργειασ
Άρθρο 85 Γενικϋσ απαιτόςεισ για ανοιχτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ
Άρθρο 86 Γενικϋσ απαιτόςεισ για κλειςτϋσ πηγϋσ
Άρθρο 87 Απαιτόςεισ ελϋγχου κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ
Άρθρο 88 Ειδικϋσ απαιτόςεισ για τη χορόγηςη ϊδειασ για κλειςτϋσ πηγϋσ
υψηλόσ ενεργότητασ
Άρθρο 89 Σόρηςη αρχεύων από την επιχεύρηςη
Άρθρο 90 Σόρηςη αρχεύων από την αρμόδια αρχό
Άρθρο 91 Έλεγχοσ κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ
Σμόμα 3 Έκθετεσ πηγϋσ
Άρθρο 92 Εντοπιςμόσ ϋκθετων πηγών
Άρθρο 93 Ρύπανςη των μετϊλλων
Άρθρο 94 Ανϊκτηςη, διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και τελικό διϊθεςη ϋκθετων πηγών
Άρθρο 95 Φρηματοοικονομικό αςφϊλεια για τισ ϋκθετεσ πηγϋσ
Σμόμα 4 ημαντικϊ περιςτατικϊ
Άρθρο96 Αναφορϊ και καταγραφό ςημαντικών περιςτατικών
Σμόμα 5 Καταςτϊςεισ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 97 ύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Άρθρο 98 Προετοιμαςύα για ϋκτακτη ανϊγκη
Άρθρο 99 Διεθνόσ ςυνεργαςύα
Σμόμα 6 Καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ
Άρθρο100 Προγρϊμματα για τισ καταςτϊςεισ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ
Άρθρο101 Θϋςπιςη ςτρατηγικών
Άρθρο102 Εφαρμογό ςτρατηγικών

Άρθρο103 χϋδιο δρϊςησ για το ραδόνιο
Σμόμα 7 ύςτημα επιβολόσ
Άρθρο 104 Επιθεωρόςεισ
Άρθρο 105 Εποπτεύα και ϋλεγχοσ τόρηςησ των διατϊξεων των Κανονιςμών
Ακτινοπροςταςύασ
Κεφϊλαιο Ι΄
Άρθρο 106 Παραρτόματα
Άρθρο 107 Καταργούμενεσ και μεταβατικϋσ διατϊξεισ
Άρθρο 108 Έναρξη ιςχύοσ
Παρϊρτημα Ι. Επύπεδα αναφορϊσ για την ϋκθεςη του κοινού όπωσ προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 7
και 101
Παρϊρτημα II. υντελεςτϋσ ςτϊθμιςησ ακτινοβολύασ και ιςτού, όπωσ προβλϋπονται ςτουσ
οριςμούσ (18), (39) και (63) του ϊρθρου 4
Παρϊρτημα III. Σιμϋσ ενεργότητασ που προςδιορύζουν τισ κλειςτϋσ πηγϋσ υψηλόσ ενεργότητασ,
όπωσ προβλϋπονται ςτον οριςμό (73) του ϊρθρου 4
Παρϊρτημα IV. Αιτιολόγηςη νϋων κατηγοριών και ειδών πρακτικών που αφορούν
καταναλωτικϊ προώόντα, όπωσ προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 20
Παρϊρτημα V. Κατϊλογοσ πρακτικών που περιλαμβϊνουν ϋκθεςη μη ιατρικόσ απεικόνιςησ, όπωσ
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 22
Παρϊρτημα VI. Κατϊλογοσ βιομηχανικών τομϋων που αφορούν φυςικϊ ραδιενεργϊ υλικϊ, όπωσ
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 23
Παρϊρτημα VII. Κριτόρια εξαύρεςησ και αποδϋςμευςησ, όπωσ προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 24, 26
και 30
Παρϊρτημα VIII. Οριςμόσ και χρόςη του δεύκτη ςυγκϋντρωςησ ενεργότητασ για την ακτινοβολύα
γϊμμα που εκπϋμπουν οικοδομικϊ υλικϊ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 75
Παρϊρτημα IX. Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ πληροφοριακών ςτοιχεύων για αιτόςεισ χορόγηςησ
αδεύασ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 29
Παρϊρτημα X. ύςτημα δεδομϋνων ατομικόσ παρακολούθηςησ, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϊρθρα
43 και 51
Παρϊρτημα XI. τοιχεύα που πρϋπει να περιλαμβϊνει ϋνα Ειδικό χϋδιο Απόκριςησ ςε
Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ), όπωσ προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 69 και 97
Παρϊρτημα XII. Ενημϋρωςη μελών του κοινού για τα μϋτρα προςταςύασ τησ υγεύασ και τισ
ενϋργειεσ που πρϋπει να αναληφθούν ςε περύπτωςη κατϊςταςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ, όπωσ
προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 70 και 71
Παρϊρτημα XIII. Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ οικοδομικών υλικών που λαμβϊνονται υπόψη ςχετικϊ
με την ακτινοβολύα γϊμμα που εκπϋμπουν, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 75
Παρϊρτημα XIV. Πληροφορύεσ που πρϋπει να περιϋχουν τα αρχεύα κλειςτών πηγών υψηλόσ
ενεργότητασ, όπωσ προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 89
Παρϊρτημα XV. Απαιτόςεισ για επιχειρόςεισ που εύναι υπεύθυνεσ για κλειςτό πηγό υψηλόσ
ενεργότητασ, όπωσ προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 91
Παρϊρτημα XVI. Αναγνώριςη και ςόμανςη κλειςτών πηγών υψηλόσ ενεργότητασ, όπωσ
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 91
Παρϊρτημα XVII. Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ των τύπων των καταςτϊςεων υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ,
όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 100

Παρϊρτημα XVIII. 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.
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