ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α2 στ/1539/1985
Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από τους κινδύνους
που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836 Ευρατόµ.
της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/Ευρατόµ. της 3ης Σεπτεµβρίου 1984.
(ΦΕΚ 280/Β/13-5-85)
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.
Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «συµµετοχή της Ελλάδος στο
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος νθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ
70/τ. Α/21.5.84).
β) Του άρθρου 5 του Ν.∆. 181/1974 «περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/τ.
Α/20.11. 74).
γ) Της ∆.Κ. 20959/8.8.84 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
«περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας Παν. Ρουµελιώτη και Αντ.
Γεωργιάδη» (ΦΕΚ 545/τ. Β/8.8.1984), αποφασίζουµε:
Aρθρο 1
Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις
οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ., 80/836/Ευρατόµ της 15ης Ιουλίου 1980 «περί τροποποιήσεως των
οδηγιών για τον καθορισµό των βασικών κανόνων προστασίας της υγείας του πληθυσµού και των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες» όπως δηµοσιεύθηκε
στην ελληνική γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ε.Κ. Κατηγορία 12. Τόµος 002 σελ. 70 και
84/467/Ευρατόµ «περί τροποποιήσεως της οδηγίας 80/836/Ευρατόµ» όπως εδηµοσιεύθη στην ελληνική
γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ε.Κ. αριθ. L.265/4/5.10.84.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ
Aρθρο 2
Για την εφαρµογή της παρούσης Υπουργικής Απόφασης οι ακόλουθοι όροι νοούνται ως εξής:
α) Φυσικοί όροι, µεγέθη και µονάδες.
Ιοντίζουσες ακτινοβολίες: Οι ακτινοβολίες που συνίστανται από φωτόνια ή σωµατίδια ικανά να
προξενήσουν το σχηµατισµό ιόντων αµέσως ή εµµέσως.
Ραδιενέργεια (Α): Το πηλίκο του dN δια dt, όπου dN είναι ο αριθµός των αυτοµάτων πυρηνικών
µετασχηµατισµών που συµβαίνουν σε µια ποσότητα ενός ραδιονουκλειδίου κατά το χρόνο dt.
A= dN/dt
Becquerel (Bq): Η ειδική ονοµασία της µονάδας ραδιενέργειας στο διεθνές σύστηµα µονάδων (SI).
1Bq=1 s-1
Στην παρούσα Υπ. Απ. δίδονται επίσης οι τιµές που πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν η ραδιενέργεια
εκφράζεται σε Curies.
1Ci=3,7X10 10Bg (ακριβώς)
1Bg=2,7027X10 -11 Ci
Απορροφουµένη δόση (D) : Το πηλίκο του de διά dm όπου de είναι η µέση ενέργεια που µεταδίδεται
από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στην ύλη µέσα σε ένα στοιχέιο όγκου και dm η µάζα της ύλης που
περιέχεται µέσα σ’αυτό το στοιχείο όγκου.
D= de/ dm

To Gray (Gy) : Η ειδική ονοµασία της µονάδας απορροφούµενης δόσεως στο διεθνές σύστηµα µονάδων
(SI).
1Gy=1j Kg-1
Στη παρούσα Υπ. Απόφασ. δίδονται επίσης οι τιµές που πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν η
απορροφούµενη δόση εκφράζεται σε rad
1rad=10-2 Gy
1Gy=100 rads
Γραµµική µετάδοση ενεργείας ή περιορισµένη γραµµική ικανότητα ανασχέσεως διά κρούσεως (L∆):
Το πηλίκο του dE διά D1 όπου D1 είναι η διαδροµή που διανύει το φορτισµένο σωµατίδιο µέσα σε ένα
υλικό και dE η µέση απώλεια ενεργείας, η οποία οφείλεται σε συγκρούσεις, µε µεταδόσεις ενεργείας
µικρότερες από µία δεδοµένη τιµή ∆.
LD=(dE)/dl∆
Για τους υπολογισµούς της προστασίας από ακτινοβολίες λαµβάνονται υπόψη όλες οι µεταδόσεις
ενεργείας κατά τρόπο ώστε:
L∆=L∞
Ροή (σωµατιδίων) (Φ): Το πηλίκο του dN διά da όπου dN είναι ο αριθµός των σωµατιδίων που
εισχωρούν σε µία σφαίρα και da η επιφάνεια ενός µεγίστου κύκλου της σφαίρας αυτής.
Φ= dN / da
Πυκνότης ροής (φ): Το πηλίκο του dΦ διά dt, όπου dΦ είναι η ροή των σωµατιδίων κατά το χρόνο dt.
φ=dΦ/dt
β) Ραδιολογικοί, βιολογικοί και ιατρικοί όροι:
Έκθεση: Κάθε έκθεση ανθρώπων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
∆ιακρίνεται σε:
- εξωτερική έκθεση: έκθεση που προκύπτει από πηγές που βρίσκονται έξω από το σώµα.
- εσωτερική έκθεση: έκθεση που προκύπτει από πηγές που βρίσκονται µέσα στο σώµα.
- ολική έκθεση: άθροισµα της εξωτερικής και της εσωτερικής εκθέσεως.
Συνεχής έκθεση: Μία εξωτερική έκθεση διαρκείας της οποίας όµως η ένταση είναι δυνατόν να
µεταβάλλεται µε το χρόνο, ή µια εσωτερική έκθεση που οφείλεται σε διαρκή πρόληψη και της οποίας η
στάθµη µπορεί να µεταβάλλεται µε το χρόνο.
Εφάπαξ έκθεση: Μία εξωτερική έκθεση βραχείας διαρκείας ή µια εσωτερική έκθεση που προκύπτει από
την πρόληψη ραδιονουκλειδίων µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα.
Συντελεστής ποιότητας (Q): Mια συνάρτηση της γραµµικής µεταδόσεως ενεργείας (L∞), που
αποσκοπεί στη στάθµιση των απορροφουµένων δόσεων, ώστε να καταδειχθεί η σηµασία τους για τις
ανάγκες της προστασίας, από ακτινοβολίες. Οι τιµές του συντελεστή ποιότητας που πρέπει να
χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του ισοδυνάµου δόσεως για διαφόρους τύπους ακτινοβολιών είναι
εκείνες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Ενεργός συντελεστής ποιότητας (Q): Η µέση τιµή του συντελεστή ποιότητας όταν η απορροφουµένη
δόση οφείλεται σε σωµατίδια µε διαφορετικές τιµές L∞. Υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχέση:

Ισοδύναµο δόσεως (Η): Το γινόµενο της απορροφουµένης δόσεως (D) επί τον συντελεστή ποιότητας
(Q) και το γινόµενο όλων των άλλων τροποποιητικών συντελεστών (Ν) στο οποίο δίδεται η τιµή Ι. Όταν
η λέξη «δόση» χρησιµοποιείται µόνη, θεωρείται ότι πρόκειται για το ισοδύναµο δόσεως.
SIEVERT (Sv): Η ειδική ονοµασία της µονάδας ισοδυνάµου δόσεως στο διεθνές σύστηµα (SI)
1 Sv=1J Kg-1
∆ίδονται επίσης οι τιµές που πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν το ισοδύναµο δόσεως εκφράζεται σε
rems.
1 rem-10-2 Sv
1 Sv=100 rems
∆είκτης ισοδύναµου δόσεως βάθους (Η1,d) σε ένα σηµείο: Το µέγιστο ισοδύναµο δόχεως µέσα σε
ένα πυρήνα µε διάµετρο 28 cm µιας σφαίρας µε διάµετρο 30 cm της οποίας το κέντρο βρίσκεται στο
σηµείο αυτό και η οποία συνίσταται από υλικό ισοδύναµο προς τον µαλακό ιστό µε πυκνότητα 1g.cm03.

∆είκτης ισοδυνάµου επιφανείας (Η1,s) σε ένα σηµείο: Το µέγιστο ισοδυνάµου δόσεως µέσα στον όγκο
που περικλείεται µεταξύ 0,07 mm και 1cm από την επιφάνεια µιας σφαίρας µε διάµετρο 30cm της οποίας
το κέντρο βρίσκεται στο σηµείο αυτό και η οποία συνίσταται από υλικό ισοδύναµο προς τον µαλακό ιστό
µε πυκνότητα 1g.cm03. ∆εν απαιτείται ο προσδιορισµός του ισοδυνάµου δόσεως στην εξωτερική στιβάδα
µε πάχος 0,07 mm.
Ενεργός δόση: Το άθροισµα των σταθµισµένων µέσων ισοδυνάµου δόσεως στα διάφορα όργανα ή
ιστούς.
Ολόσωµη έκθεση: Η έκθεση που θεωρείται οµογενής για ολόκληρο το σώµα.
Μερική έκθεση: Η έκθεση, κυρίως, ενός µέρους του σώµατος ή ενός ή περισσοτέρων οργάνων ή ιστών
ή η έκθεση που δεν θεωρείται οµογενής για ολόκληρο το σώµα.
Αθροιστική δόση: Η δόση την οποία θα έχει δεχθεί ένα όργανο ή ιστός σε διάστηµα πενήντα ετών από
την πρόσληψη ενός ή πολλών ραδιονουκλειδίων.
Γενετική δόση για ένα δεδοµένο πληθυσµό: Η δόση η οποία θα λαµβανόταν πράγµατι από κάθε άτοµο
από τη στιγµή της συλλήψεως ως τη µέση ηλικία αναπαραγωγής, θα συνεπαγόταν γι αυτό τον πληθυσµό
στο σύνολό του την ίδια γενετική επιβάρυνση την οποία προκαλούν οι δόσεις που λαµβάνονται στην
πραγµατικότητα από τα άτοµα του πληθυσµού αυτού. Η γενετική δόση µπορεί να υπολογισθεί από το
γινόµενο της ετήσιας γενετικώς σηµαντικής δόσεως επί τη µέση ηλικία αναπαραγωγής, που ορίζεται σε
30 έτη.
Ετήσια γενετικώς σηµαντική δόση για ένα πληθυσµό: Η µέση τιµή των ετησίων γοναδικών δόσεων
των ατόµων του πληθυσµού κάθε µία από τις ατοµικές γοναδικές δόσεις σταθµίζεται µε ένα συντελεστή
ο οποίος λαµβάνεται υπόψη τον πιθανό αριθµό των παιδιών που πρόκειται να συλληφθούν µετά την
έκθεση.
Συλλογική δόση: Η συλλογική δόση (S) σε ένα πληθυσµό ή οµάδα είναι από την άθροιση: S=ΣiΗiΡi
Οπου Ηi Είναι ο µέσος όρος των ολοσώµων δόσεων ή των δόσεων σε περιορισµένο όργανο στα Ρi µέλη
της ιοστής υπο-οµάδας του πληθυσµού ή της οµάδας.
Ραδιενεργός µόλυνση: Η µόλυνση ενός υλικού, µιας επιφανείας ενός οποιουδήποτε περιβάλλοντος ή
προσώπων από ραδιενεργές ουσίες. Στην ειδική περίπτωση του ανθρώπινου σώµατος, η ραδιενεργός
µόλυνση περιλαµβάνει τόσο την εξωτερική µόλυνση του δέρµατος όσο και την εσωτερική µόλυνση
ανεξάρτητα από τον τρόπο προσλήψεως της ραδιενεργού ουσίας.
Όρια δόσεως στην παρούσα Υπ. Απ: Τα όρια που καθορίζονται στη παρούσα Υπ. Απόφαση για τις
δόσεις που προκύπτουν από την έκθεση των εκτιθεµένων εργαζοµένων, των µαθητευοµένων και
σπουδαστών και του κοινού, µε εξαίρεση τις δόσεις που προκύπτουν από το φυσικό υπόστρωµα των
ακτινοβολιών και την έκθεση που υπόκεινται από τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες στις οποίες
υποβάλλονται τα άτοµα. Τα όρια δόσεων εφαρµόζονται στο άθροισµα των υπαρχουσών δόσεων από
εξωτερική έκθεση κατά τη διάρκεια της κρίσιµης περιόδου και των αθροιστικών δόσεων που προκύπτουν
από την πρόσληψη ραδιονουκλεϊδίων κατά την ίδια περίοδο.
Πρόσληψη: Η εισαγωγή ραδιενεργού ουσίας του οργανισµού από το εργασιακό περιβάλλον.
Ποσότητα ετησίας προσλήψεως για ένα δεδοµένο άτοµο: Η ποσότητα ραδιενεργού ουσίας η οποία,
εισαγόµενη στον οργανισµό, συνεπάγεται µια αθροιστική δόση ίση προς το κατάλληλο όριο της ετήσιας
δόσεως που έχει καθορισθεί στα άρθρα 8, 9, 10 και 12.
Παράγωγο όριο συγκεντρώσεως ενός ραδιονουκλεϊδίου στον εισπνεόµενο αέρα: Η ετήσια µέση
συγκέντρωση στον αέρα, εκφραζόµενη σε µονάδες ραδιενεργείας ανά µονάδα όγκου, ο οποίος
εισπνεόµενος επί 2.000 ώρες εργασίας ανά έτος, συνεπάγεται µια πρόσληψη ως προς το όριο ετησίας
προσλήψεως.
Ραδιοτοξικότητα: Η τοξικότητα που οφείλεται στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες εκπέµπονται από
ένα προσληφθέν ραδιονουκλεϊδιο και από τα θυγατρικά του προίόντα. Η ραδιοτοξικότητα δεν
µεταδίδεται µόνο µε τα ραδιενεργά χαρακτηριστικά αυτού του ραδιονουκλεϊδίου, αλλά και µε τη χηµική
και τη φυσική του κατάσταση, καθώς και µε το µεταβολισµό του στοιχείου αυτού µέσα στον οργανισµό ή
µέσα στο όργανο.
γ. Λοιποί όροι
Πηγή: Μια συσκευή ή µια ουσία ικανή να εκπέµπει ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Κλειστή πηγή: Μια πηγή που αποτελείται από ραδιενεργές ουσίες, στερεά ενσωµατωµένες µέσα σε
στερεά, µη ραδιενεργά υλικά, ή σφραγισµένη µέσα σε µη ραδιενεργό περίβληµα το οποίο παρουσιάζει
επαρκή αντοχή ώστε να εµποδίζει, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως, οποιαδήποτε διαρροή ραδιενεργών
ουσιών.

Ραδιενεργός ουσία: Κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα ραδιονουκλείδια των οποίων η
ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν µπορεί να αγνοηθεί από την άποψη της προστασίας από ακτινοβολίες.
Φυσικό υπόστρωµα ακτινοβολιών: Το σύνολο των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που προέρχονται από
φυσικές γήινες και κοσµικές πηγές εφ όσον η έκθεση η οποία προκύπτει από αυτές δεν αυξάνεται
σηµαντικά από ανθρώπινη επέµβαση.
Κρίσιµη διάταξη: Μια διάταξη σχασίµων υλικών µέσα στην οποία µπορεί να διατηρηθεί µια αλυσιδωτή
αντίδραση.
Πληθυσµός στο σύνολό του: Ολόκληρος ο πληθυσµός, που περιλαµβάνει τους εκτιθέµενους
εργαζόµενους, τους µαθητευοµένους, τους σπουδαστές και το κοινό.
Εκτιθέµενοι εργαζόµενοι: άτοµα που υπόκεινται λόγω της εργασίας τους σε έκθεση που µπορεί να
συνεπάγεται ετήσιες δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν το ένα δέκατο των ετησίων ορίων δόσεως που έχει
καθορισθεί για τους εργαζόµενους.
Οµάδες αναφοράς του πληθυσµού (ή κρίσιµες οµάδες): Οι οµάδες που περιλαµβάνουν πρόσωπα των
οποίων η έκθεση σε ακτινοβολία είναι σχετικά οµοιογενής και αντιπροσωπευτική της εκθέσεως των
περισσότερο εκτιθέµενων προσώπων του πληθυσµού.
Κοινό: άτοµα του πληθυσµού, εκτός από τους εκτιθέµενους εργαζόµενους, τους µαθητευόµενους και
τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Ελεγχόµενη περιοχή: Μια περιοχή που διέπεται από ειδικούς κανονισµούς, για λόγους προστασίας από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες και στην οποία η πρόσβαση υπόκειται σε έλεγχο.
Επιβλεπόµενη περιοχή: Μια περιοχή που υπόκειται στην κατάλληλη επίβλεψη για λόγους προστασίας
από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Στάθµη επεµβάσεως: Μια τιµή της απορροφούµενης δόσεως, µια τιµή της ισοδυνάµου δόσεως ή µια
παράγωγη τιµή που καθορίζεται µε σκοπό την κατάρτιση σχεδίων καταστάσεως ανάγκης.
Εξουσιοδοτηµένος ιατρός: Ο υπεύθυνος ιατρός για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων
της κατηγορίας Α που καθορίζονται στο άρθρο 23 του οποίου η επάρκεια αναγνωρίζεται από τις
αρµόδιες αρχές.
Ειδικευµένοι εµπειρογνώµονες: Πρόσωπα που διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και εκπαίδευση είτε
για να διενεργούν φυσικές ή τεχνικές ή ραδιοτοξικολογικές δοκιµές είτε για να δίδουν, κατά περίπτωση,
τις κατάλληλες συµβουλές προς εξασφάλιση αποτελεσµατικής προστασίας των ατόµων και ορθή
λειτουργία των εγκαταστάσεων προστασίας και των οποίων η επάρκεια αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες
αρχές.
Ατύχηµα: Ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο προκαλεί ζηµίες σε µια εγκατάσταση, ή διαταραχή της
οµαλής λειτουργίας µιας εγκαταστάσεως και ενδέχεται να συνεπάγεται για ένα ή περισσότερα πρόσωπα
µία δόση ανώτερη από τα όρια δόσεως.
Σχεδιασµένη ειδική έκθεση: Μια έκθεση που συνεπάγεται ετήσια δόση η οποία υπερβαίνει ένα από τα
ετήσια όρια δόσεως που έχουν καθορισθεί για τους εκτιθέµενους εργαζοµένους και η οποία επιτρέπεται
κατ εξαίρεση και σε ορισµένες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, όταν δεν είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές τεχνικές, οι οποίες θα επέτρεπαν να αποφευχθεί η έκθεση
αυτή.
Έκθεση οφειλόµενη σε ατύχηµα: Μια απρόβλεπτη και ακούσια έκθεση κατά την οποία γίνεται
υπέργαση ενός από τα όρια δόσεως που έχουν καθορισθεί για τους εκτιθέµενους εργαζόµενους.
Έκθεση οφειλόµενη σε έκτακτη ανάγκη: Μια έκθεση η οποία δικαιολογείται όταν πρόκειται να
παρασχεθεί βοήθεια σε άτοµα που βρίσκονται σε κίνδυνο, να προληφθεί έκθεση µεγάλου αριθµού
προσώπων ή να διασωθεί εγκατάσταση αξίας και µε την οποία γίνεται υπέρβαση ενός από τα όρια
δόσεως που έχουν καθορισθεί για τους εκτιθέµενους εργαζοµένους ή µε την οποία µπορεί να γίνεται
υπέρβαση των ορίων για σχεδιασµένες ειδικές εκθέσεις. Μόνο εθελοντές επιτρέπεται να υποβάλλονται
στις εκθέσεις αυτές.
Μαθητευόµενος: Ένα άτοµο που απασχολείται και εκπαιδεύεται µέσα σε µια επιχείρηση ή ίδρυµα µε
σκοπό να εξασκήσει µια καθορισµένη ειδικότητα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ
Aρθρο 3
Η παρούσα Υπ. Απόφ. εφαρµόζεται στην παραγωγή, την επεξεργασία, το χειρισµό, τη χρησιµοποίηση,
την κατοχή, την αποθήκευση, τη µεταφορά και την απόρριψη ραδιενεργών ουσιών, φυσικών και

τεχνητών, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, που εγκυµονεί κίνδυνο, προερχόµενο από ιοντίζουσες
ακτινοβολίες.
Aρθρο 4
Aδειες
1. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων, που εµπίπτουν στο άρθρο 3 της παρούσης Υπ. Απόφ. απαιτείται
άδεια των αρµοδίων αρχών, που εκίδεται κατά τις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας.
2. Ειδικότερα για την µεταφορά ραδιενεργών ουσιών απαιτείται δήλωση του ενδιαφεροµένου στην
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, που καθορίζει κατά περίπτωσιν εφόσον το κρίνει σκόπιµο τους
όρους µεταφοράς.
Aρθρο 5
Ειδικές περιπτώσεις
1. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το µέγεθος του ραδιολογικού κινδύνου που προκύπτει,
απαιτείται άδεια:
α) Για ραδιενεργούς ουσίες που χορηγούνται σε ανθρώπους για διάγνωση, θεραπεία ή έρευνα.
β) (1) για τη χρησιµοποίηση ραδιενεργών ουσιών σε παιχνίδια και την εισαγωγή παιχνιδιών, που
περιέχουν ραδιενεργές ουσίες και
(2) για την προσθήκη ραδιενεργών ουσιών στην παραγωγή και κατασκευή τροφίµων, φαρµάκων,
καλλυντικών και προϊόντων οικιακής χρήσεως, (µε εξαίρεση τις δραστηριότητες τις σχετικές µε τη χρήση
οργάνων ναυσιπλοίας και µηχανισµών ή συσκευών ωρολογοποιίας που περιέχουν ραδιοφωταυγή
χρώµατα, όχι όµως την κατασκευή ή επισκευή τους) καθώς και για την εµπορική εισαγωγή τέτοιων
τροφίµων, φαρµάκων και προϊόντων, όταν περιέχουν ραδιενεργές ουσίες.
2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο άδειες στην περίπτωση:
(α) χορηγούνται κατά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία ενώ στην περίπτωση β) χορηγούνται
από τον αρµόδιο Υπουργό µετά σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ στον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Aρθρο 6
Ο περιορισµός των ατοµικών και συλλογικών δόσεων που προκύπτουν από ελεγχόµενες εκθέσεις,
βασίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) Τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων που συνεπάγονται έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες πρέπει να
αιτιολογούνται εκ των προτέρων βάσει των πλεονεκτηµάτων που παρέχουν.
Λαµβανοµένης υπόψη, για τις ιατρικές δραστηριότητες, της Οδηγίας 84/466 Ευρατόµ του Συµβουλίου
της 3ης Σεπτεµβρίου 1984 για τον καθορισµό των θεµελιωδών µέτρων σχετικά µε την προστασία από τις
ακτινοβολίες όσων υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και θεραπευτική αγωγή (ΕΕ αριθ. L265 της
5.10.1984 σ. 1).
β) Κάθε έκθεση πρέπει να διατηρείται τόσο χαµηλή όσο είναι λογικά εφικτό να επιτευχθεί.
γ) µε την επιφύλαξη του άρθρου 11, το άθροισµα των δόσεων και των αθροιστικών δόσεων που
λαµβάνονται, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια δόσεων που έχουν καθορισθεί στην παρούσα Υπ. Απόφ.
για τους εκτιθέµενους εργαζοµένους, µαθητευοµένους και σπουδαστές καθώς και για το κοινό.
Οι αρχές που καθορίζονται στις περιπτώσεις α) και β) εφαρµόζονται για κάθε έκθεση σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες, περιλαµβανοµένων και των ιατρικών εκθέσεων. Η αρχή που καθορίζεται στην περιπτωση
γ) δεν εφαρµόζεται για την έκθεση ατόµων η οποία προκύπτει από την ιατρική εξέταση ή θεραπεία στην
οποία υποβάλλονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Aρθρο 7
1. Κανείς εργαζόµενος κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε θέση εργασίας στην οποία
θα καθίστατο εκτιθέµενος εργαζόµενος.
2. Θηλάζουσες µητέρες δεν πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες που περικλείουν αυξηµένη
επικινδυνότητα ραδιενεργού µολύνσεως σύµφωνα µε την γνώµη ειδικευµένου εµπειρογνώµονα. Αν είναι
ανάγκη, πρέπει να γίνεται ειδικός έλεγχος για ραδιενεργό µόλυνση του σώµατος.

Aρθρο 8
Ολόσωµη έκθεση
1. Το όριο δόσεως για ολόσωµη έκθεση των εκτιθέµενων εργαζοµένων καθορίζεται σε 50mSv (5 rems)
κατά τη διάρκεια ενός έτους.
2. Για τις ικανές προς τεκνοποίηση γυναίκες, η δόση στην κοιλιακή χώρα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τα 13mSv (1,3 rems) κατά τη διάρκεια ενός τριµήνου.
3. Μόλις δηλώνεται εγκυµοσύνη, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε η έκθεση της γυναίκας στο
επαγγελµατικό περιβάλλον να είναι τόση ώστε η προς το έµβρυο δόση που σωρεύεται κατά το χρονικό
διάστηµα µεταξύ της δηλώσεως της εγκυµοσύνης και του τοκετού να περιορίζεται στο εύλογα
πραγµατοποιήσιµο και να µην υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση τα 10mSv (1 rem). Γενικά, ο
περιορισµός αυτός µπορεί να επιτυγχάνεται διά της απασχολήσεως της γυναίκας σε συνθήκες
κατάλληλες για τους εργαζοµένους της κατηγορίας Β κατά το άρθρο 23 της παρούσης.
Aρθρο 9
Μερική έκθεση του οργανισµού
Σε περίπτωση µερικής εκθέσεως του οργανισµού:
α) Το όριο για την ενεργό δόση, η οποία χρησιµοποιείται βασικά στην πράξη για την εκτίµηση των
εσωτερικών εκθέσεων, υπολογιζοµένων µε τις µεθόδους που εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙ, τµήµα Ε
καθορίζεται σε 50 mSv (5 rem) ανά έτος, ενώ τη µέση δόση σε καθένα από τα θιγόµενα όργανα ή ιστούς
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 mSv (50 rem) ανά έτος. Αυτό το όριο ενεργού δόσης λαµβάνεται υπόψη
κατά τον υπολλογισµό των ορίων ετήσιας πρόσληψης που δίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, και τα οποία
βοηθούν στον καθορισµό των παράγωγων ορίων συγκέντρωσης, µεταξύ άλλων στον αέρα και στο νερό.
β) επί πλέον:
- Το όριο της δόσης για τον κρυσταλλώδη φακό των οφθαλµών καθορίζεται σε 150 mSv (15 rem) ανά
έτος.
- Το όριο δόσεως για το δέρµα καθορίζεται σε 500 mSv (50 rems) κατά τη διάρκεια ενός έτους. Όταν η
έκθεση είναι το αποτέλεσµα της ραδιενεργού µολύνσεως του δέρµατος, το όριο αυτό ισχύει για τη µέση
δόση µιας επιφανείας 100 cm2,
- το όριο δόσεως, για τα χέρια, αντιβραχίονες, πόδια και αστραγάλους καθορίζεται σε 500 mSv (5 rems)
κατά τη διάρκεια ενός έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ
Aρθρο 10
1. Για τους µαθητευοµένους και τους σπουδαστές ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι προορίζονται για
ένα επάγγελµα που συνεπάγεται έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή οι οποίοι λόγω των σπουδών τους
είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν πηγές, τα όρια των δόσεων ισούνται προς τα όρια δόσεως για
εκτιθέµενους εργαζόµενους που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσης.
2. Για τους µαθητευοµένους και σπουδαστές ηλικίας 16 έως 18 ετών οι οποιοι προορίζονται για ένα
επάγγελµα που συνεπάγεται έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή οι οποίοι λόγω των σπουδών τους
είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν πηγές, τα όρια των δόσεων ισούνται προς τα τρία δέκατα των
ετησίων ορίων δόσεων για εκτιθέµενους εργαζοµένους, που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 της
παρούσης.
3. Για τους µαθητευοµένους και σπουδαστές ηλικίας 16 ετών και άνω τους οποίους δεν αφορούν οι
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 2 και για τους µαθητευοµένους και σπουδαστές ηλικίας κάτω των 16
ετών, τα όρια δόσεως είναι τα ίδια µε τα όρια δόσεως του κοινού, που καθορίζονται στο άρθρο 12.
Πάντως, η συµµετοχή στις ετήσιες δόσεις τις οποίες είναι δυνατόν να λάβουν λόγω της εκπαιδεύσεώς
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 των ορίων δόσεως που καθορίζονται στο άρθρο 12 και η δόση
κατά τη διάρκεια κάθε εκθέσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα εκατοστό αυτών των ορίων δόσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Aρθρο 11

1. Μόνοι οι εργαζόµενοι της κατηγορίας Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 23, επιτρέπεται να υποβληθούν σε
σχεδιασµένες ειδικές εκθέσεις. Κάθε σχεδιασµένη ειδική έκθεση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο πάσης
αδείας που χορηγείται υπό του υπευθύνου του εργαστηρίου ή τµήµατος ή επιχειρήσεως, µετά σύµφωνη
γνώµη του ειδικού εµπειρογνώµωνος εάν και εφόσον υπάρχει τέτοιος εµπειρογνώµων.
Τέτοιου είδους άδειες θα πρέπει να δίδονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κανονική
λειτουργία, όταν εναλλακτικές τέτοιες που δεν περικλείουν τέτοια έκθεση δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.
Πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη η ηλικία και η υγεία των εν λόγω εργαζοµένων.
2. Οι δόσεις ή οι αθροιστικές δόσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια ειδικών σχεδιασµένων εκθέσεων
δεν πρέπει κατά τη διάρκεια κάθε έτους να υπερβαίνουν το διπλάσιο των ετησίων ορίων δόσεως, που
καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 και το πενταπλάσιο αυτών των ορίων κατά τη διάρκεια της ζωής.
3. Οι ειδικές σχεδιασµένες εκθέσεις δεν πρέπει να επιτρέπονται:
α) αν ο εργαζόµενος έχει υποστεί κατά τους 12 προηγουµένους µήνες µια έκθεση που προκαλεί δόσεις
που υπερβαίνουν τα ετήσια όρια δόσεως, που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9.
β) αν ο εργαζόµενος έχει υποστεί προηγουµένως εκθέσεις οφειλόµενες σε ατύχηµα ή σε έκτακτη ανάγκη
που προκαλούν δόσεις των οποίων το άθροισµα υπερβαίνει το πενταπλάσιο των ετησίων ορίων δόσεων,
που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9.
γ) αν ο εργαζόµενος είναι γυναίκα ικανή προς τεκνοποίηση.
4. Η υπέρβαση των ορίων δόσεως λόγω µιας ειδικής σχεδιασµένης εκθέσεως δεν αποτελεί αυτή
καθεαυτή λόγο αποκλεισµού του εργαζοµένου από τις συνηθισµένες ενασχολήσεις του. Οι
µεταγενέστερες συνθήκες εκθέσεως πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του εξουσιοδοτηµένου ιατρού.
5. Κάθε ειδική σχεδιασµένη έκθεση πρέπει να καταχωρείται στον ιατρικό φάκελλο που προβλέπεται στο
άρθρο 35 όπου θα αναφέρονται επίσης η υπολογιζοµένη τιµή της δόσεως και το ποσό της ραδιενέργειας
που προσλαµβάνεται από τον οργανισµό.
6. Ο εργαζόµενος, πριν υποβληθεί σε µία ειδική σχεδιασµένη υπόθεση, πρέπει να ενηµερώνεται
καταλλήλως και επαρκώς για τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνει κατά τη
διάρκεια αυτών των εργασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Aρθρο 12
Όρια δόσεως για το κοινό
1. Τα ακόλουθα όρια δόσεως ισχύουν για το κοινό, µε την επιφύλαξη του άρθρου 13 της παρούσης.
2. Για την περίπτωση ολόσωµης εκθέσεως, το όριο δόσεως καθορίζεται σε 5 mSv (0,5 rem) κατά τη
διάρκεια ενός έτους.
3. Για την περίπτωση µερικής εκθέσεως του σώµατος:
α) Το όριο για την ενεργό δόση, που χρησιµοποιείται βασικά στην πράξη για την εκτίµηση των
εσωτερικών εκθέσεων, υπολογιζόµενες µε τις µεθόδους που εκτίθενται στο παράρτηµα ΙΙ, τµήµα Ε,
καθορίζεται σε 5 mSv (0,5 rem) ανά έτος η µέση δόση σε καθένα από τα αγόµενα όργανα ή ιστούς δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mSv (5 rem) ανά έτος. Αυτό το όριο ενεργού δόσης λαµβάνεται υπόψη κατά
τον υπολογισµό των ορίων ετήσιας πρόσληψης που δίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, και τα οποία βοηθούν
τον καθορισµό των παράγωγων της συγκέντρωσης, µεταξύ άλλων στον αέρα και στο νερό.
β) επί πλέον:
- το όριο της δόσης για τον κρυσταλλώδη φακό των οφθαλµών καθορίζεται σε 15 mSv (1,5 rem) ανά
έτος.
- το όριο δόσεως για το δέρµα καθορίζεται σε 50 mSv (5 rems) κατά τη διάρκεια ενός έτους.
- το όριο δόσεως για τα χέρια, αντιβραχίονες, πόδια και αστραγάλους καθορίζεται σε 50 mSv (5 rems)
κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Aρθρο 13
Έκθεση του πληθυσµού στο σύνολό του
1. Η συνεισφορά κάθε δραστηριότητας -που περικλείει κίνδυνο από ακτινοβολίες- στην έκθεση του
πληθυσµού στο σύνολό του διατηρείται στην ελάχιστη τιµή που κρίνεται αναγκαία για τη δραστηριότητα
αυτή, λαµβανοµένων υπόψη των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 6 υπό το α) και β). Η καθιέρωση

των απαραιτήτων προς τούτο διαφόρων µέτρων όπως και η τήρηση της εφαρµογής των ανήκουν στην
εκάστοτε αρµοδία Αρχή που εποπτεύει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία την δραστηριότητα αυτή.
2. Το σύνολο όλων των συνεισφορών πρέπει να βρίσκεται υπό περιοδική εξέταση και ιδιαίτερα να
εκτιµάται η γενετική δόση που οφείλεται σε όλες τις συνεισφορές των διαφόρων δραστηριοτήτων.
Αρµόδια αρχή είναι το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε την ΕΕΑΕ.
3. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων από το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας.
ΜΕΡΟΣ IV
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΡΙΑ
Aρθρο 14
Η χρήση των παραγώγων ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 15, 16 και 17 αποτελεί ένα τρόπο µε τον
οποίο εξασφαλίζεται η τήρηση των ορίων δόσεων που καθορίζονται στα άρθρα 6-13. Εν τούτοις είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Aρθρο 15
Μόνο εξωτερική έκθεση
Στην περίπτωση εξωτερικής εκθέσεως του σώµατος ή ενός σηµαντικού τµήµατός του, τα όρια δόσεως
που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 12 θεωρούνται ότι τηρούνται εφ όσον πληρούνται οι απαιτήσεις
που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσης Υπουργικής απόφασης.
Aρθρο 16
Μόνο εσωτερική έκθεση
Στην περίπτωση εσωτερικής εκθέσεως, τα όρια δόσεως που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 12
θεωρούνται ότι τηρούνται εφ όσον οι τιµές της προσλήψεως και της συγκεντρώσεως των
ραδιονουκλεϊδίων στον αέρα δεν υπερβαίνουν τις τιµές που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσης Υπουργικής Απόφασης.
α) Οι πίνακες του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσης Υπ. Απόφ. δίδουν:
- τα ετήσια όρια προσλήψεως ραδιονουκλεϊδίων µε εισπνοή για τους εκτιθέµενους εργαζόµενους.
- τα παράγωγα όρια συγκεντρώσεως ραδιονουκλεϊδίων στον εισπνεόµενο αέρα για τους εκτιθέµενους
εργαζοµένους. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως ετήσιοι µέσοι όροι,
- τα ετήσια όρια προσλήψεως νουκλεϊδίων µε εισπνοή ή κατάποση για το κοινό.
β) Όταν υπάρχει µίγµα ραδιονουκλεϊδίων, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι που καθορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, παράγραφος 2, της παρούσης Υπουργικής Απόφασης.
Aρθρο 17
Συνδυασµοί εξωτερικής και εσωτερικής εκθέσεως
Στην περίπτωση των συνδυασµών της εξωτερικής εκθέσεως του σώµατος ή ενός σηµαντικού τµήµατός
του και της εσωτερικής ραδιενεργού µολύνσεως µε ένα ή περισσότερα ραδιονουκλεϊδια, τα όρια που
καθορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 12 θεωρούνται ότι τηρούνται εφ όσον πληρούνται οι απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσης Υπουργικής Απόφασης.
ΜΕΡΟΣ V
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Aρθρο 18
Όλες οι εκθέσεις που οφείλονται σε ατύχηµα ή σε έκτακτη ανάγκη πρέπει να εγγράφονται στον ιατρικό
φάκελο του εργαζόµενου, που προβλέπεται στο άρθρο 35. Κατά το µέτρο του δυνατού, οι δόσεις και οι
αθροιστικές δόσεις που λαµβάνονται από εκθέσεις που οφείλονται σε ατύχηµα ή σε έκτακτη ανάγκη
πρέπει να καταγράφονται χωριστά στο δελτίο εκθέσεως που προβλέπεται στο άρθρο 29. Ισχύουν επίσης
οι διατάξεις του άρθρου 36. Μόνο εθελοντές επιτρέπεται να υποβάλλονται σε εκθέσεις που οφείλονται σε
έκτακτη ανάγκη.
ΜΕΡΟΣ VI
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Aρθρο 19
Οι ακόλουθες βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται κατά την εργασία, για την προστασία των εκτιθεµένων
εργαζοµένων:
α) κατάταξη των χώρων εργασίας σε διάφορες περιοχές,
β) ταξινόµηση των εργαζοµένων σε διάφορες κατηγορίες,
γ) καθιέρωση µέσων εκτιµήσεως και ελέγχου για τις διάφορες περιοχές εργασίας και τις διάφορες
κατηγορίες των εργαζοµένων.
Οι ίδιες αρχές προστασίας θα ισχύουν επίσης για τους µαθητευοµένους και σπουδαστές που αναφέρονται
στο άρθρο 10 στις παραγράφους 1 και 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Τµήµα 1
Ταξινόµηση και οριοθέτηση των περιοχών
Aρθρο 20
Στις περιοχές εργασίας στις οποίες οι δόσεις δεν ενδέχεται να υπερβούν το 1/10 των ετησίων ορίων
δόσεως που καθορίζονται για τους εκτιθεµένους εργαζόµενους, δεν είναι αναγκαίο να γίνει πρόβλεψη
ειδικών µέτρων προς το σκοπό της προστασίας από ακτινοβολίες.
Στις περιοχές εργασίας στις οποίες οι δόσεις ενδέχεται να υπερβούν το 1/10 των ετησίων ορίων δόσεως
που καθορίζονται για τους εκτιθέµενους εργαζόµενους, τα µέτρα πρέπει να προσαρµόζονται προς τη
φύση της εγκαταστάσεως και των πηγών καθώς και προς το µέγεθος και τη φύση των κινδύνων. Η
έκταση των µέσων προλήψεως και επιβλέψεως καθώς και η φύση και η ποιότητά τους πρέπει να είναι
συνάρτηση των κινδύνων που συνδέονται µε τις εργασίες οι οποίες συνεπάγονται έκθεση σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες.
Οι περιοχές εργασίας, στις οποίες υφίσταται πιθανότης εκθέσεως σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες
κατατάσσονται σε:
α) ελεγχόµενη περιοχή:
Κάθε περιοχή µέσα στην οποία ενδέχεται να γίνει υπέρβαση των 3/10 των ετησίων ορίων δόσεως που
καθορίζονται για τους εκτιθέµενους εργαζόµενους πρέπει να αποτελεί ή να συµπεριλαµβάνεται σε µια
ελεγχόµενη περιοχή.
Στο παράρτηµα IV της παρούσης Υπ. Απόφ. παρατίθεται ενδεικτικά ένα κατάλογο των ιδρυµάτων και
εγκαταστάσεων µέσα στα οποία η ύπαρξη γεννητριών ή πηγών ικανών να προκαλέσουν έκθεση
δικαιολογεί γενικά την οροθέτηση µιας ή περισσοτέρων ελεγχόµενων περιοχών.
β) Η επιβλεπόµενη περιοχή:
Ως επιβλεπόµενη περιοχή θεωρείται κάθε περιοχή στην οποία ενδέχεται να γίνει υπέρβαση του 1/10 των
ετησίων ορίων δόσεως που καθορίονται για τους εκτιθέµενους εργαζοµένους και η οποία θεωρείται
ελεγχόµενη περιοχή.
Aρθρο 21
Οι ελεγχόµενες περιοχές πρέπει να οριοθετούνται, λαµβανοµένων υπόψη της φύσεως και της σηµασίας
των κινδύνων από ακτινοβολία πρέπει:
α) Να οργανώνεται, µέσα στις ελεγχόµενες και επιβλεπόµενες περιοχές, επίβλεψη των κινδύνων από
ακτινοβολίες του περιβάλλοντος και κυρίως να πραγµατοποιείται, κατά περίπτωση, µέτρηση της
ραδιενέργειας, των δόσεων και των ρυθµών δόσεως, καθώς και καταγραφή των αποτελεσµάτων.
β) να προβλέπεται η ύπαρξη, µέσα στις ελεγχόµενες και επιβλεπόµενες περιοχές, οδηγιών εργασίας
προσαρµοσµένων στον κίνδυνο από ακτινοβολίες.
γ) να επισηµαίνονται οι κίνδυνοι οι συνυφασµένοι µε τις πηγές µέσα στις ελεγχόµενες περιοχές.
δ) να σηµατοδοτούνται οι πηγές, µέσα στις ελεγχόµενες και προβλεπόµενες περιοχές.
Οι εργοδότες πρέπει να αναθέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών σε ειδικευµένους
εµπειρογνώµονες.
Aρθρο 22
Σε κάθε ελεγχόµενη περιοχή, σαν ελάχιστο µέτρο προστασίας πρέπει να ελέγχεται η πρόσβαση µε
ενδεδειγµένη αναγνωριστική σήµανση.
Τµήµα 2
Ταξινόµηση των εκτιθεµένων εργαζοµένων

Aρθρο 23
∆ιακρίνονται, για λόγους ελέγχου και επιβλέψεως, δύο κατηγορίες εκτιθεµένων εργαζοµένων:
Κατηγορία Α: Όσοι είναι πιθανό να λάβουν δόση µεγαλύτερη των 3/10 των µεγίστων ετησίων
επιτρεπτών δόσεων.
Κατηγορία Β: Όσοι δεν είναι πιθανό να λάβουν τέτοια δόση. Η διάκριση των εκτιθεµένων εργαζοµένων
σε κατηγορίες Α και Β γίνεται από την κατά τον νόµο εποπτεύουσα εις τον χώρο εργασίας αρχή µετά
σύµφωνη γνώµη της ΕΕΛΕ.
Aρθρο 24
Στους εκτιθεµένους εργαζοµένους πρέπει να γίνεται ενηµέρωση για τους κινδύνους, που εγκυµονεί η
εργασία τους για την υγεία τους και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν και τη σηµασία της
τηρήσεως των τεχνικών και ιατρικών προδιαγραφών. Οι µαθητευόµενοι και σπουδαστές, που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 πρέπει επίσης να λαµβάνουν µια προσήκουσα εκπαίδευση για
την ακτινοπροστασία και κάθε πρόσφορη πληροφορία για τους κινδύνους της εργασίας τους. Η κατά τα
ανωτέρω εκπαίδευση διενεργείται από ειδικευµένους εµπειρογνώµονες.
Τµήµα 3
Εξέταση και έλεγχος των µέσων προστασίας
και των οργάνων µετρήσεως
Aρθρο 25
Η εξέταση και ο έλεγχος των µέσων προστασίας και τρόπων µετρήσεως πρέπει να διασφαλίζεται από
ειδικευµένους εµπειρογνώµονες.
Οι εξετάσεις και έλεγχοι αυτοί περιλαµβάνουν:
α) Προκαταρκτικό βασικό έλεγχο των σχεδίων των εγκαταστάσεων από απόψεως ακτινοπροστασίας.
β) Την έγκριση των νέων εγκαταστάσεων από απόψεως ακτινοπροστασίας.
γ) Τον περιοδικό έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των µέσων και µεθόδων προστασίας.
δ) Τον περιοδικό έλεγχο της καλής καταστάσεως λειτουργίας των µέσων µετρήσεως και της ορθής
χρησιµοποιήσεώς τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Aρθρο 26
Το είδος και η συχνότητα των υπολογισµών της εκθέσεως καθορίζεται κατά τρόπο, ώστε να
διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η τήρηση των διατάξεων της παρούσης από την εποπτεύουσα τον
χώρο της εργασίας αρχή µετά γνώµη της ΕΕΑΕ.
Τµήµα 1
Συλλογική επίβλεψη
Aρθρο 27
1. Λαµβανοµένων υπόψη των κινδύνων από ακτινοβολίες, πρέπει να πραγµατοποιείται µέτρηση:
α) Των ρυθµών δόσεως ή της πυκνότητας ροής, µε ένδειξη της φύσεως και της ποιότητας των σχετικών
ακτινοβολιών.
β) Της συγκεντρώσεως στην ατµόσφαιρα και της επιφανειακής πυκνότητας των ουσιών, που προκαλούν
ραδιενεργό µόλυνση, µε ένδειξη της φύσεως και της φυσικής και χηµικής καταστάσεώς των.
2. Όπου είναι ενδεδειγµένο, το αποτέλεσµα αυτών των µετρήσεων χρησιµεύουν για την εκτίµηση των
ατοµικών δόσεων.
Τµήµα 2
Ατοµική επίβλεψη
Aρθρο 28
1. Ο υπολογισµός των ατοµικών δόσεων πρέπει να είναι συστηµατικός για τους εργαζοµένους της
κατηγορίας Α. Ο υπολογισµός αυτός στηρίζεται στις ατοµικές µετρήσεις, ή εφ όσον τούτο αποδεικνύεται
αδύνατο ή ανεπαρκές, σε εκτίµηση, είτε βάσει ατοµικών µετρήσεων επί άλλων εκτιθεµένων
εργαζοµένων, είτε βάσει των αποτελεσµάτων της οµαδικής παρακολουθήσεως, που προβλέπεται από το
άρθρο 27 της παρούσης.

2. Σε περίπτωση εκθέσεως λόγω ατυχήµατος ή εκτάκτου ανάγκης πρέπει να γίνεται υπολογισµός της
απορροφούµενης δόσεως, ανεξάρτητα αν η έκθεση είναι ολόσωµη ή µερική.
3. Τα αποτελέσµατα της ατοµικής επιβλέψεως πρέπει να υποβάλλονται σε εξουσιοδοτηµένο ιατρό, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για να σταθµίσει τις συνέπειές τους στην υγεία. Στις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, τα αποτελέσµατα πρέπει να υποβάλλονται αµέσως.
Τµήµα 3
Καταγραφή των αποτελεσµάτων
Aρθρο 29
1. Καταχωρούνται και αρχειοθετούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστο τριάντα ετών:
α) Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της συλλογικής επιβλέψεως, δεν έχουν χρησιµεύσει για τον
υπολογισµό των ατοµικών δόσεων.
β) Το δελτίο εκθέσεως, που περιέχει στοιχεία σχετικά µε τον υπολογισµό των ατοµικών δόσεων.
γ) Σε περίπτωση εκθέσεως λόγω ατυχήµατος ή εκτάκτου ανάγκης ή αναφορές σχετικά µε τις περιστάσεις
και τα ληφθέντα µέτρα.
Για τα στοιχεία που προβλέπονται στα εδάφια β και γ, το χρονικό διάστηµα των τριάντα ετών αρχίζει
µετά το τέλος της εργασίας, που συνεπάγεται έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Τµήµα 4
Aρθρο 30
1. Η ∆ιεύθυνση Υγειοφυσικής της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας εκτελεί την εξωτερική και
εσωτερική δοσιµέτρηση των εκτιθεµένων εργαζοµένων σε ολόκληρη την επικράτεια και τηρεί κεντρικό
αρχείο δοσιµετρίας. Η δοσιµέτρηση είναι δυνατόν µετά από έγκριση της ΕΕΑΕ να εκτελείται από τις
ειδικές υπηρεσίες ακτινοπροστασίας του άρθρου 3 για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύµατος ή της
επιχείρησης, στην οποία υπάγονται. Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών τελεί υπό τον έλεγχο της ΕΕΑΕ.
2. Η ΕΕΑΕ ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της δοσιµετρήσεως στον εργοδότη ο οποίος:
α) Ενηµερώνει αµέσως κάθε εργαζόµενο για τις δόσεις, που έχει λάβει,
β) τηρεί τα αποτελέσµατα της δοσιµετρήσεως σε αρχείο.
3. Η ∆ιεύθυνση Υγειοφυσικής της ΕΕΑΕ δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε εργοδότη στο εσωτερικό
ή το εξωτερικό κάθε αναγκαία πληροφορία για τις συνθήκες απασχολήσεως και τις δόσεις των
εκτιθεµένων εργαζοµένων. Κάθε εργοδότης, µέσα στην Επικράτεια, υποχρεούται να παρέχει σητν
Υπηρεσία αυτή τις σχετικές πληροφορίες που του ζητούνται, εκτός αν πρόκειται για απόρρητο εθνικής
αµύνης.
Η ως άνω δ/νση παρέχει στους έχοντες το δικαίωµα ή εφόσον κρίνεται σκόπιµο τις πληροφορίες αυτές
από το Κεντρικό αρχείο δοσιµετρίας που τηρεί.
4. Σε περιπτώσεις εκθέσεως εργαζοµένων λόγω ατυχήµατος ή εκτάκτου ανάγκης ή σχεδιασµένης ειδικής
εκθέσεως, ή όταν υπάρχει υπόνοια εκθέσεως πέραν των ορίων δόσεων, ο εργοδότης εφόσον η
δοσιµέτρηση εκτελείται υπό της ΕΕΑΕ αποστέλλει αµέσως τα δοσίµετρα στη ∆ιεύθυνση Υγειοφυσικής
της ΕΕΑΕ. Ο ειδικευµένος εµπειρογνώµονας ή η ειδική υπηρεσία ακτινοπροστασίας, που λειτουργεί
στην εγκατάσταση, ή ελλείψει τούτων ο εργοδότης απευθείας αποστέλλει έκθεση στην ΕΕΑΕ, στην
οποία περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίµηση της δόσεως.
Στις περιπτώσεις αυτές η ∆/νση Υγειοφυσικής της ΕΕΑΕ προβαίνει στην άµεση επεξεργασία των
δοσιµέτρων και υπολογισµό των δόσεων και ανακοινώνει αµέσως τα αποτελέσµατα στον εργοδότη και
στις αρµόδιες υπηρεσίες, προκειµένου να ληφθούν τα µέτρα, που απαιτούνται από τις περιστάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Aρθρο 31
Η ιατρική επίβλεψη των εκτιθεµένων εργαζοµένων στηρίζεται στις αρχές που διέπουν την ιατρική της
εργασίας, περιλαµβάνει αναλόγως των περιπτώσεων εξετάσεις πριν από την πρόσληψη και περιοδικές
εξετάσεις υγείας, των οποίων η φύση και η συχνότητα καθορίζεται από την κατάσταση της υγείας του
εργαζοµένου, τις συνθήκες εργασίας του και τα περιστατικά, που είναι δυνατόν να έχουν σχέση µε αυτές.
Aρθρο 32

1. Αποκλείεται η απασχόληση οποιουδήποτε εργαζοµένου σε θέση, στην οποία είναι πιθανό, λόγω της
εργασίας του, να λάβει ετήσια δόση ανώτερη του 1/10 των ετησίων δόσεων (εκτιθέµενος εργαζόµενος),
εφ όσον τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων δεν το επιτρέπουν.
2. Η ιατρική παρακολούθηση των εκτιθεµένων εργαζοµένων, γίνεται από ιατρούς, ειδικά
εξουσιοδοτουµένους προς τούτο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
3. Για την παροχή της κατά την προηγούµενη παράγραφο εξουσιοδοτήσεως απαιτείται ειδική εκπαίδευση
των ιατρών επί θεµάτων ακτινοπροστασίας και βιολογικής δράσης των ακτινοβολιών. Η εκπαίδευση
αυτή δύναται να παρέχεται στο Ινστιτούτο Ακτινοφυσικής της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενεργείας, που ιδρύθηκε µε το Π∆ 698\1979 «περί ιδρύσεως παρά τω Κέντρω Πυρηνικών Ερευνών
∆ηµόκριτος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας Ινστιτούτου Ακτινοφυσικής», µε πρόγραµµα
που θα καθορίζεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τηρουµένης κατά τα λοιπά της
διαδικασίας της Υπουργικής Απόφασης αυτής.
Τµήµα Ι
Ιατρική επίβλεψη των εργαζοµένων της Κατηγορίας Α.
Aρθρο 33
Η ιατρική επίβλεψη των εργαζοµένων κατηγορίας Α διασφαλίζεται από εξουσιοδοτηµένους ιατρούς και
συνίσταται σε:
α) Ιατρική εξέταση κατά την πρόσληψη:
Η εξέταση αυτή έχει σκοπό τη διαπίστωση της ικανότητας του εργαζοµένου για κατάληψη της θέσεως,
για την οποία προορίζεται. Περιλαµβάνει: Ιστορικό, στο οποίο αναφέρονται όλες οι προηγούµενες
γνωστές εκθέσεις σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, που είναι αποτέλεσµα είτε των µέχρι τότε ενασχολήσεων
του εργαζοµένου, είτε ιατρικών εξετάσεων και θεραπειών, µια γενική κλινική εξέταση και όλες τις άλλες
εξετάσεις, που είναι αναγκαίες για την εκτίµηση της γενικής καταστάσεως της υγείας του.
β) Γενική ιατρική επίβλεψη:
Ο εξουσιοδοτηµένος ιατρός δικαιούται προσβάσεως σε κάθε πληροφορία, που θεωρείται αναγκαία για
την εκτίµηση της καταστάσεως υγείας των υπό παρακολούθηση εργαζοµένων και για την αξιολόγηση
των συνθηκών, του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας, κατά το µέτρο, κατά το οποίο θα ήτο δυνατό
να επηρεάσουν την καταλληλότητα, από απόψεως υγείας, των εργαζοµένων, για την άσκηση των
καθηκόντων που τους ανατίθενται.
γ) Περιοδικές εξετάσεις υγείας:
Η υγεία των εργαζοµένων πρέπει να αποτελεί αντικείµενο τακτικών εξετάσεων, για να διαπιστώνεται, αν
συνεχίζουν να είναι ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η φύση αυτών των εξετάσεων
εξαρτάται από το είδος και την έκταση της εκθέσεως σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και από την κατάσταση
της υγείας του εργαζοµένου. Η κατάσταση της υγείας κάθε εργαζοµένου πρέπει να εξετάζεται
τουλάχιστον µια φορά κατ έτος και συχνότερα, αν οι συνθήκες εκθέσεως ή η κατάσταση της υγείας του
καθιστούν τούτο αναγκαίο.
Ο εξουσιοδοτηµένος ιατρός δύναται να υποδείξει, ότι απαιτείται να παραταθεί η ιατρική παρακολούθηση
µετά την παύση της εργασίας, όσο χρονικό διάστηµα θεωρεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του
υπό
επίβλεψη
προσώπου.
Aρθρο 34
Οι εργαζόµενοι κατηγορίας Α κατατάσσονται από απόψεως υγείας σε ικανούς
-ικανούς
- ικανούς υπό προϋποθέσεις.
- µη ικανούς.
Aρθρο 35
1. Για κάθε εργαζόµενο κατηγορίας Α τηρείται ιατρικός φάκελλος, που ενηµερώνεται κατά το χρονικό
διάστηµα, κατά το οποίο ο υπό παρακολούθηση ανήκει στην κατηγορία αυτή. Ο φάκελλος αυτός
διατηρείται στο αρχείο για χρονικό διάστηµα τουλάχιστο τριάντα ετών, µετά την οριστική διακοπή της
εργασίας, που συνεπάγεται, έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
2. Ο ιατρικός φάκελλος περιέχει τις πληροφορίες, που αφορούν την φύση της εργασίας, τα αποτελέσµατα
της ιατρικής εξετάσεως προσλήψεως και των περιοδικών εξετάσεων υγείας, την καταγραφή των δόσεων,
που χρησιµεύουν για να εξακριβώνεται αν έχει γίνει υπέρβαση των ορίων, των δόσεων που καθορίζοναι

στα άρθρα 8, 9 και 11 της παρούσης καθώς και την καταγραφή των δόσεων, που έχουν ληφθεί κατά την
διάρκεια εκθέσεων λόγω ατυχήµατος και εκτάκτου ανάγκης.
Τµήµα 2
Έκτακτη επίβλεψη των εκτιθεµένων εργαζοµένων
Aρθρο 36
Έκτακτη επίβλεψη πρέπει να λαµβάνει χώρα πάντοτε, όταν γίνεται υπέρβαση των ορίων δόσεων που
καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσης. Οι µετέπειτα συνθήκες εκθέσεως υπόκεινται στην
έγκριση του εξουσιοδοτηµένου ιατρού.
Aρθρο 37
Οι περιοδικές εξετάσεις υγείας, που προβλέπονται στο άρθρο 3 συµπληρώνονται από τις εξετάσεις και τα
µέτρα αποµολύνσεως και επειγούσης ιατρικής περιθάλψεως, τα οποία ο εξουσιοδοτηµένος ιατρός θεωρεί
αναγκαία.
Τµήµα 3
Προσφυγή
Aρθρο 38
1. Κατά των διαπιστώσεων και των αποφάσεων των ιατρών που λαµβάνονται κατά τις διατάξεις της
παρούσης σχετικά µε την ικανότητα αποσχολήσεως προσώπων ως εκτιθεµένων εργαζόµενων ή
εργαζοµένων κατηγορίας Α, δύναται να ασκήσουν προσφυγή ο εργαζόµενος και ο εργοδότης ενώπιον
των Υγειονοµικών Επιτροπών του ασφαλιστικού ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Για την περίπτωση αυτή στις Υγειονοµικές Επιτροπές µετέχουν και: ένας ιατρός, ειδικότητας
αιµατολόγου, ένας ακτινοθεραπευτής και ένας πυρηνικός ιατρός, µε τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, µετά γνώµην του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ειδικές Ρυθµίσεις
Aρθρο 39
1. Κάθε εργαζόµενος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει γνώση των ιατρικών και βιολογικών εξετάσεων που
τον αφορούν. Κάθε εργοδότης ή υπηρεσία που εκδίδει ή τηρεί τα στοιχεία αυτά υποχρεούται να χορηγεί
στους εργαζόµενους αντίγραφα κατ αίτησή τους.
2. Η δηµιουργία µιας ειδικευµένης υπηρεσίας ακτινοπροστασίας απαιτείται κάθε φορά που πρόκειται για
εγκαταστάσεις συνεπαγόµενες τέτοιους κινδύνους γίνεται από τη ∆/νση Υγειοφυσικής της Ελληνικής
Επιτροπής, Ατοµικής Υγείας. Η κατά τα ανωτέρω υπηρεσία ακτινοπροστασίας είναι δυνατό να είναι
κοινή διά περισσότερες εγκαταστάσεις, πρέπει όµως να είναι διαχωρισµένη από τις υπηρεσίες ή µονάδες
παραγωγής και εκµετάλλευσης.
3. Οι ειδικευµένοι εµπειρογνώµονες για την άσκηση των καθηκόντων που απαιτούνται προς τήρησιν της
παρούσης ορίζονται κατά περίπτωσιν µε βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα απ την Αρχή που εκδίδει
την υπό της κειµένης νοµοθεσίας προβλεποµένην άδεια για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου
3. Ο ορισµός γίνεται κατά την διαδικασίαν έκδοσης της σχετικής άδειας όπου δε δεν απαιτείται άδεια ο
ορισµός γίνεται απ την εποπτεύουσα αρχή µε την έναρξη της δραστηριότητας. Εις όλες τις περιπτώσεις ο
ορισµός γίνεται µετά γνώµην της ΕΕΑΕ.
ΜΕΡΟΣ VII
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Aρθρο 40
Η εφαρµοζόµενη στην πράξη προστασία του πληθυσµού είναι το σύνολο των µέτρων και ελέγχων που
χρησιµεύουν για την ανίχνευση και εξουδετέρωση των παραγόντων, οι οποίοι κατά την παραγωγή για
χρησιµοποίηση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή κατά τη διάρκεια µιας οποιαδήποτε εργασίας που
συνεπάγεται έκθεση στην επιβίωσή τους, είναι ικανοί να αποτελέσουν για τον πληθυσµό αδικαιολόγητο
κίνδυνο εκθέσεως. Η έκταση των µέτρων που χρησιµοποιούνται είναι συνάρτηση της σηµασίας των
κινδύνων εκθέσεως, ιδίως σε περίπτωση ατυχήµατος και των δηµογραφικών δεδοµένων. η εφαρµοζόµενη
στην πράξη προστασία πρέπει να ισχύει στον ιατρικό τοµέα όσο και στους λοιπούς τοµείς. Η προστασία

περιλαµβάνει την εξέταση και τον έλεγχο των µέτρων προστασίας καθώς και τους προσδιορισµούς των
δόσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται για την προστασία του πληθυσµού.
Aρθρο 41
1. Η εξέταση και ο έλεγχος των µέτρων ασφαλείας (προστασίας) περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
α) Την εξέταση και την έγκριση των µελετών των εγκαταστάσεων που συνεπάγονται κίνδυνο εκθέσεως
και των τόπων, µέσα στην επικράτεια, στους οποίους προτείνεται να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις.
β) Την έγκριση νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων, όσον αφορά την προστασία από κάθε έκθεση ή
ραδιενεργό µόλυνση που ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περίµετρο της εγκαταστάσεως,
λαµβανοµένου υπόψη των δηµογραφικών, µετεωρολογικών, γεωλογικών, µορφολογικών και
οικολογικών συνθηκών.
γ) Την εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας των τεχνικών µέτρων προστασίας.
δ) Την έγκριση από την άποψη της επιβλέψεως των κινδύνων από ακτινοβολίες συσκευών για τη
µέτρηση της εκθέσεως και της ραδιενεργού µολύνσεως.
ε) Την εξακρίβωση της καλής καταστάσεως λειτουργίας και ορθής χρησιµοποιήσεως των οργάνων
µετρήσεως.
στ) Την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την έγκρισή τους όταν απαιτείται.
ζ) Την καθιέρωση και εφαρµογή τρόπων απορρίψεως των ραδιενεργών αποβλήτων και τα µέτρα που
πρέπει να λαµβάνονται όσον αφορά τις µετρήσεις.
2. Οι κατά τα ανωτέρω εξετάσεις και έλεγχοι διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.∆. 181/1974
και 854/1971 και του Α.Ν. 451/1968 από τις κατά τις διατάξεις αυτές αρµόδιες υπηρεσίες λαµβανοµένου
υπόψη του υφισταµένου σε κάθε περίπτωση βαθµού κινδύνου εκθέσεως.
Aρθρο 42
1. Η επίβλεψη της υγείας του πληθυσµού βασίζεται ιδίως στην εκτίµηση των δόσεων που ελήφθησαν από
τον πληθυσµό τόσο σε οµαλές συνθήκες όσο και σε περίπτωση ατυχήµατος.
2. Η επίβλεψη ασκείται:
α. στο σύνολο του πληθυσµού της περιοχής.
β. στις οµάδες αναφοράς του πληθυσµού, σε όλους τους τόπους τους οποίους είναι δυνατόν να υπάρχουν
αυτού του είδους οµάδες.
3. Λαµβανοµένων υπόψη των κινδύνων από ακτινοβολίες, οι προσδιορισµοί των δόσεων που πρέπει να
πραγµατοποιούνται για την προστασία του πληθυσµού περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
α. τον υπολογισµό της εξωτερικής εκθέσεως µε ένδειξη, κατά περίπτωση, της ποιότητας των
εξεταζοµένων ακτινοβολιών.
β. τον υπολογισµό των ραδιενεργών µολύνσεων, µε ένδειξη της φύσεως και της φυσικής και χηµικής
καταστάσεως των ραδιενεργών µολυντικών ουσιών καθώς και το προσδιορισµό της ραδιενεργείας και
της συγκεντρώσεώς τους.
γ. τον υπολογισµό των δόσεων τις οποίες οι οµάδες αναφοράς του πληθυσµού ενδέχεται να λάβουν υπό
κανονικές ή εξαιρετικές συνθήκες και τη λεπτοµερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των οµάδων
αυτών.
δ. τον υπολογισµό της γενετικής δόσεως και της ετήσιας γενετικώς σηµαντικής δόσεως λαµβανοµένων
υπόψη των δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Οι δόσεις που οφείλονται σε έκθεση σε διάφορες πηγές
πρέπει κατά το δυνατόν να προστίθενται.
4. Η ∆ιεύθυνση Υγειοφυσικής της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας καθορίζει σε συνεργασία
µε τους κατά περίπτωση αρµοδίους φορείς την συχνότητα, των ως άνω εκτιµήσεων και προσδιορισµών
των δόσεων που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται οπωσδήποτε η τήρηση της παρούσης Υπ.
Απόφασης. Αν παραστεί ανάγκη, οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να γινονται από συµφώνου µε
άλλα Κράτη µέλη, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, λαµβανοµένης µετά
πρόταση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας.
5. Τα κατά το παρόν άρθρο στοιχεία, συγκεντρώνονται σε κεντρικό αρχείο, που τηρείται από τη
∆ιεύθυση Υγειοφυσικής της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας. Οι υπηρεσίες και λοιποί φορείς,
υπό την εποπτεία ή τον οποιασδήποτε φύσεως έλεγχο των οποίων υπάγονται οι δραστηριότητες, που
εµπίπτουν στο άρθρο 3 της παρούσης Υπ. Απόφασης καθώς και όλοι, όσοι ασκούν δραστηριότητες
αυτού του είδους µέσα στην Επικράτεια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο κεντρικό αυτό αρχείο κάθε
στοιχείο ή πληροφορία, που έχουν στη διάθεσή τους, εφ όσον δεν πρόκειται για απόρρητο εθνικής
άµυνας.

Aρθρο 43
Σχέδια επεµβάσεως
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, σε σχυνεργασία µε την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενεργείας και
µε τους φορείς, που διαθέτουν ή εποπτεύουν εγκαταστάσεις, δυνάµενες να προκαλέσουν κινδύνους από
ακτινοβολίες, εκπονεί σχέδια επεµβάσεως για την αντιµετώπιση κάθε εκτάκτου περιστατικού, που θα
ήταν δυνατό να προκαλέσει έκθεση του πληθυσµού πέρα των διά του παρόντος καθοριζοµένων ορίων
δόσεων. Για το σκοπό αυτό καθορίζει και τους αναγκαίους µηχανισµούς επεµβάσεως, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες αρχές.
Το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κινητοποιεί τους ως άνω µηχανισµούς επεµβάσεως, όταν παρίσταται
ανάγκη και µεριµνά µε την συνδροµή των ως άνω φορέων για τη λήψη των αναγκαίων κατά περίπτωση
µέτρων.
Aρθρο 44
∆ήλωση ατυχηµάτων στην Ευρατόµ
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, προβαίνει σε δήλωση προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και τα Κράτη µέλη της Ευρατόµ, κάθε ατυχήµατος που συνεπάγεται έκθεση του πληθυσµού
όταν οι περιστάσεις, κατά τη γνώµη της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, το απαιτούν.
Aρθρο 45
1. Οι περιπτώσεις α), β), ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.∆. 181.74 καταργούνται και
αντικαθίσταται από τους σχετικούς ορισµούς του άρθρου 2 της παρούσης.
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆. 181/1974 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: Η ελεγχόµενη περιοχή ως
και η επιβλεπόµενη απαγορεύεται να χρησιµοποιείται ως κατοικία αντιστρόφως όµως οι χώροι κατοικίας,
καταλλήλως προστατευόµενοι, δύναται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγχόµενη ή επιβλεπόµενη περιοχή.
Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.∆. 181/74 καταργείται.
2. Η κάθε διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσης καταργείται.
Aρθρο 46
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης Υπ. Απόφ. διώκονται και τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν.∆. 181/1974.
Aρθρο 47
Προσαρτώνται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση τα παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ, IV της Οδηγίας
80/836/Ευρατόµ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 84/467/Ευρατόµ και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Α. Σχέση µεταξύ του συντελεστή ποιότητος Q και της γραµµικής µεταδόσεως ενέργειας L∞.
L∞ µέσα στο ύδωρ
Q (*)
(Κe V/µm)
3,5 η λιγότερο
1
7
2
23
5
53
10
175 η περισσότερο
20
(*) Οι ενδιάµεσες τιµές λαµβάνονται µε βάση την καµπύλη του διαγράµµατος 1.
Β. Τιµές του ενεργού συντελεστή ποιότητος Ǭ
Οι τιµές του ενεργού συντελεστή ποιότητος Ǭ εξαρτώνται από τις συνθήκες εκθέσεως καθώς και από το
είδος και την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Οι τιµές του ακόλουθου πίνακα πρέπει να
χρησιµοποιούνται σε περίπτωση οµοιόµορφης εξωτερικής εκθέσεως ολόκληρου του σώµατος. Οι ίδιες
τιµές είναι κατά κανόνα κατάλληλες και για άλλες συνθήκες εκθέσεως. Αν απαιτούνται άλλες τιµές,
πρέπει να υπολογίζονται µε βάση τις τιµές του Q, που εµφαίνονται στην παράγραφο Α, και µε βάση τις
καµπύλες του διαγράµµατος 2.

Aκτινοβολίες
Aκτίνες Χ, γ, β, ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια
Νετρόνια άγνωστης ενέργειας

Ǭ
1
10

Γ. Συντελεστής µετατροπής (ροή νετρονίων cm-2 s-1, που αντιστοιχεί σε ρυθµό ισοδυνάµου δόσεως ΙµSv
h-1 και mrem h-1 και ενεργός συντελεστής ποιότητος Ǭ, σε συνάρτηση µε την ενέργεια των νετρονίων (1).
(Οι συνετελεστές αυτοί µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη συσχέτιση της ροής των νετρονίων µε
το
ρυθµό του
δείκτη ισοδυνάµου
δόσεως).
Ενέργεια των
νετρονίων
MeV

Συντελεστής µετατροπής (2) (3)
(cm-2 s -1)
ανά (µSv h-1)

(cm -2 s -1) ανά
(mrem h-1)

Ενεργός συντελεστής

ποιότητας Ǭ (2) (1)
2,5 . 10-8
26
260
2,3
.
-7
1 10
24
240
2
.
-6
1 10
22
220
2
1 . 10-5
23
230
2
.
-4
1 10
24
240
2
.
-3
1 10
27
270
2
.
-2
1 10
28
280
2
2 . 10-2
17
170
3,3
5 . 10-2
8,5
85
5,7
.
-1
1 10
4,8
48
7,4
5 . 10-1
1,4
14
11
1
0,85
8,5
10,6
2
0,70
7,0
9,3
5
0,68
6,8
7,8
10
0,68
6,8
6,8
20
0,65
6,5
6,0
50
0,61
6,1
5,0
1 . 10 2
0,56
5,6
4,4
2 . 10 2
0,51
5,1
3,8
.
3
5 10
0,36
3,6
3,2
.
3
1 10
0,22
2,2
2,8
2 . 10 3
0,16
1,6
2,6
3 . 10 3
0,14
1,4
2,5
1
( ) Για τις εύρειες δέσµες µονοενεργειακών νετρονίων µιάς και µόνο κατευθύνσεως µε ορθή γωνία
προσπτώσεως.
(2) Στο σηµείο όπου ο ρυθµός του ισοδύναµου δόσεως είναι µέγιστος.
(3) Οι ενδιάµεσες τιµές λαµβάνονται µε βάση τις καµπύλες των διαγραµµάτων 3 και 4.
∆. Συντελεστής µετατροπής (ροή πρωτονίων cm-2 s-1, που αντιστοιχεί σε ρυθµό _ισοδυνάµου δόσεως
1µSv h-1 και 1 mrem h-1) και ενεργός συντελεστής ποιότητος Q, _σε συνάρτηση µε την ενέργεια των
πρωτονίων
(1)
(Οι
συντελεστές
µπορεί να
Να χρησιµοποιηθούν για τη συσχέτιση της ροής των πρωτονίων και του ρυθµού του _δείκτη ισοδυνάµου
δόσεως).

Ενέργεια των
πρωτονίων ΜeV

Συντελεστής µετατροπής (2) (3)

Ενεργός συντελεστής
ποιότητας
Q (2) (3)
2 έως 60
0,040
0,40
1,4
.
2
1 10
0,041
0,41
1,4
.
2
1,5 10
0,042
0,42
1,4
2 . 102
0,043
0,43
1,4
2,5 . 102
0,21
2,1
1,4
.
2
3 10
0,24
2,4
1,5
.
2
4 10
0,25
2,5
1,6
6 . 102
0,24
2,4
1,7
.
2
8 10
0,22
2,2
1,8
.
3
1 10
0,20
2,0
1,9
1,5 . 103
0,16
1,6
2,0
.
3
2 10
0,14
1,4
2,1
.
3
3 10
0,11
1,1
2,2
1
( ) Για τις ευρείες δέσµες µονοενεργειακών πρωτονίων µιάς και µόνο κατευθύνσεως µε ορθή γωνία
προστώσεων.
(2) Στο σηµείο όπου ο ρυθµός του ισοδύναµου δόσεως είναι µέγιστος
(1). Οι ενδιάµεσες τιµές λαµβάνονται µε βάση τις καµπύλες του διαγράµµατος 5.
(cm-2 s-1)
ανά (µSv h-1)

(cm-2 s -1) ανά
(mrem h-1)

Ε. Μέθοδος υπολογισµού της ενεργού δόσεως
Η
ενεργός δράση είναι ίση
µε:
ΣWT.HT
T
όπου ΗT είναι η µέση τιµή ισοδυνάµου δόσεως στο όργανο ή στον ιστό WΤ είναι ο συντελεστής
σταθµίσεως για το όργανο ή τον ιστό Τ.
Οι τιµές του συντελεστή σταθµίσεως είναι οι εξής:
Γονάδες 0,25
Θώρακας 0,15
ερυθρός µυελός οστών 0,12
πνεύµονες 0,12
θυρεοειδής 0,03
οστά (επιφάνειες) 0,03
λοιπός οργανισµός(1) 0,30
ΣΤ. Τα όρια δόσεως που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 12 θεωρείται ότι τηρούνται εφ όσον ενός
ισοδύναµου δόσεως βάθους δεν υπερβαίνει το όριο δόσεως που καθορίσθηκε για την ολόσωµη έκθεση
και εφ όσον ο δείκτης του ισοδυνάµου δώσεος επιφανείας δεν υπερβαίνει το όριο δόσεως που
καθορίσθηκε για το δέρµα.
Ζ. Στην περίπτωση συνδυασµού εξωτερικής και εσωτερικής ακτινοβολήσεως, τα όρια που καθορίζονται
στα άρθρα 8, 9 και 12 θεωρείται ότι τηρούνται εφ όσον πληρούνται οι ακόλουθες δύο συνθήκες.
(1)Γιά τον υπολογισµό της επιβαρύνσεως του λοιπού οργανισµού, πρέπει να υπολογίζεται η µέση δόση γιά
καθένα από τα πέντε πλέον εκτιθέµενα όργανα η ιστούς του λοιπού οργανισµού (µε εξαίρεση των φακών
των οφθαλµών, του δέρµατος των χειρών και των αντιβραχιόνων, των ποδών και των αστραγάλων). Ενας
συντελεστής σταθµίσεώς τους µε 0,06 πρέπει να χρησιµοποιείται γιά καθένα από τα όργανα αυτά η τους
ιστούς. Η έκθεση εποµένως όλων των λοιπών οργάνων µπορεί να παραλειφθεί.

όπου:
HI,d είναι ο ετήσιος δείκτης ισοδυνάµου δόσεως βάθους,
ΗL είναι το ετήσιο όριο δόσεως για ολόκληρο το σώµα,
Ηj είναι η ετήσια πρόσληψη του ραδιονουκλεϊδίου j, και
H j,L είναι το όριο της ετησίας προσλήψεως αυτού του ραδιονουκλεϊδίου.
β) τηρούνται τα όρια δόσεως που καθορίζονται στα άρθρα 9 υπό β) και 12 παράγραφος 3 υπό β).
(Παραλείπονται τα διαγράµµατα 1 έως 5, τα οποία είναι διαθέσιµα στην βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ατοµικός
αριθµός
ΑC
Αg
Αl
Am
Ar
Ag
At
An
B
Ba
Be
Bi
Bk
Br
C
Ca
Cd
Ce
Cf
Cl
Cm
Co
Cr
Cs
Cu
Dy
Er
Es
En
F
Fe
Fm

89
47
13
95
18
33
85
79
5
56
4
83
97
35
6
20
48
58
98
17
96
27
24
55
29
66
68
99
63
9
26
100

Ατοµικός
αριθµός

Ονοµα
Ακτινίο
Αργυρος
Αργίλιο
Αµερίκιο
Αργό
Αρσενικό
Αστατο
Χρυσός
Βόριο
Βάριο
Βηρύλλιο
Βισµούθιο
Βερκέλιο
Βρώµιο
Ανθρακας
Ασβέστιο
Κάδµιο
∆ηµήτριο
Καλιφόρνιο
Χλώριο
Κιούριο
Κοβάλτιο
Χρώµιο
Καίσιο
Χαλκός
∆υσπρόσιο
Eβριο
Αϊνστάνιο
Ευρώπιο
Φθόριο
Σίδηρος
Φέρµιο

N
Na
Nb
Nd
Ne
Ni
No
Np
O
Os
P
Pa
Pb
Pd
Pm
Po
Pr
Pt
Pu
Ra
Rb
Rc
Rh
Rn
Ru
S
Sb
Sc
Se
Si
Sm
Sn

7
11
41
60
10
28
102
93
8
76
15
91
82
46
61
84
59
78
94
88
37
75
45
86
44
16
51
21
34
14
62
50

Ονοµα
Αζωτο
Νάτριο
Νιόβιο
Νεοδύµιο
Νέο
Νικέλιο
Νοµπέλιο
Ποσειδώνιο
Οξυγόνο
Οσµιο
Φωσφόρος
Πρωτακτίνιο
Μόλυβδος
Παλλάδιο
Προµήθειο
Πολώνιο
Πρασινοδύµιο
Λευκόχρυσος
Πλουτώνιο
Ράδιο
Ρουβίδιο
Ρήνιο
Ρόδιο
Ραδόνιο
Ρουθήνιο
Θείο
Αντιµόνιο
Σκάνδιο
Σελήνιο
Πυρίτιο
Σαµάριο
Κασσίτερος

Fr
Ga
Gd
Ge
H
He
Hf
Hg
Ho
I
In
Ir
K
Kr
La
Li
Ln
Md
Mg
Mn
Mo

87
31
64
32
1
2
72
80
67
53
49
77
19
36
57
3
71
101
12
25
42

Φράγκιο
Γάλλιο
Γαδολίνιο
Γερµάνιο
Υδρογόνο
Ηλιο
Αφνιο
Υδράργυρος
Ολµιο
Ιώδιο
Ινδιο
Ιρίδιο
Κάλιο
Κρυπτό
Λανθάνιο
Λίθιο
Λουτένιο
Μεντελεγέβιο
Μαγνήσιο
Μαγγάνιο
Μολυβδένιο

Sr

38

Στρόντιο

Ta
Tb
Tc
Te
Th
Ti
Ti
Tm
U

73
65
43
52
90
22
81
69
92

Ταντάλιο
Τέρβιο
Τεχνήτιο
Τελλούριο
Θόριο
Τιτάνιο
Θάλειο
Θούλειο
Ουράνιο

V

23

Βανάδιο

W
Xe
Y
Yb

74
54
39
70

Βολφράµιο
Ξένο
Υττριο
Υττέρβιο

Zn
Zr

30
40

Ψευδάργυρος
Ζιρκόνιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
1. Όρια ετήσιας προσλήψεως µε εισπονή και παράγωγα όρια συγκεντρώσεως ραδιονουκλεϊδίων
µέσα στον εισπνεόµενο αέρα για τους εκτιθέµενους εργαζόµενους και όρια ετήσιας προσλήψεως µε
εισπνοή και κατάποση για το κοινό
Οι τιµές των πινάκων α) και β) αντιστοιχούν στα ετήσια όρια δόσεως που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9
και 12 για τους εκτιθέµενους εργαζοµένους και για το κοινό.
Οι τιµές αναφέρονται στους ενήλικες. Στην περίπτωση των παιδιών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα
ανατοµικά φυσιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία µπορεί να επιφέρουν διορθώσεις στις τιµές αυτές.
2. Μίγµα ραδιονουκλεϊδίων
α) Αν η σύνθεση του µείγµατος δεν είναι γνωστή, αλλά αποκλείεται η παρουσία ορισµένων
ραδιονουκλεϊδίων, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται τα κατώτατα όρια που έχουν καθορισθεί για τα
ραδιονουκλείδια τα οποία µπορεί να είναι παρόντα.
β) Αν η ακριβής σύνθεση του µίγµατος δεν είναι γνωστή, έχουν όµως σ αυτό αναγνωρισθεί τα
ραδιονουκλείδια, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται τα κατώτατα όρια για τα παρόντα ραδιονουκλείδια.
γ) Αν επικρατεί η συγκέντρωση και η τοξικότητα ενός ραδιονουκλεϊδίου στο µείγµα, τα όρια της ετήσιας
προσλήψεως που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι εκείνα που δίδονται για το εν λόγω ραδιονουκλείδιο
στην παράγραφο 1.
δ) Για την περίπτωση µείγµατος ραδιονουκλεϊδίων γνωστής συνθέσεως, πρέπει να πληρούται µία από τις
ακόλουθες
συνθήκες:

όπου Ij είναι η ετήσια πρόσληψη του ραδιονουκλεϊδίου j και Ιj,L είναι τό όριο της ετήσιας προσλήψεως
αυτού του ραδιονουκλεϊδίου, Cj είναι η ετήσια µέση συγκέντρωση στον αέρα του ραδιονουκλεϊδίου j και
Cj,L είναι το παράγωγο όριο συγκεντρώσεως αυτού του ραδιονουκλεϊδίου στον αέρα.
Παραλείπονται οι πίνακες µε τις τιµές που αντιστοιχούν στα ετήσια όρια δόσεως. Είναι διαθέσιµοι στην
βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ΣΗΜ/ΣΕΙΣ
Γ. Συντελεστής µετατροπής πυκνότης ροής νετρονίων, cm-2 s-1, που αντιστοιχεί σε ρυθµό ισοδυνάµου
δόσεως 1µSv h-1 και mrem h-1) και ενεργός συντελεστής ποιότητος Q, σε συνάρτηση µε την ενέργεια των
νετρονίων (1).(Οι συνετελεστές _αυτοί µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη συσχέτιση της
πυκνότητας ροής των νετρονίων µε το ρυθµό του δείκτη ισοδυνάµου δόσεως).
∆. Συντελεστής µετατροπής (πυκνότης ροής πρωτονίων) που αντιστοιχεί σε ρυθµό ισοδυνάµου δόσεως
1µSv h-1 και mrem h-1) και ενεργός συντελεστής ποιότητος Q, σε συνάρτηση µε την ενέργεια των
πρωτονίων (1). (Οι συντελεστές µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη συσχέτιση της ροής των πρωτονίων
και του ρυθµού του δείκτη ισοδυνάµου δόσεως).
Συντελεστές µετατροπής της πυκνότητος ροής των νετρονίων σε ρυθµό ισοδυνάµου δόσεως.
Συντελεστής µετατροπής της πυκνότητας ροής των πρωτονίων σε ρυθµό ισοδυνάµου δόσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ιδρύµατα και εγκαταστάσεις αναφερόµενα στο άρθρο 20 παράγραφος Α της Υπουργικής απόφασης
αυτής.
1. Ιδρύµατα και εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν αντιδραστήρες και κρίσιµες διατάξεις.
2. Ιδρύµατα και εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν επιταχυντές και γεννήτριες ακτίνων Χ.
3. Ιδρύµατα και εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κλειστές πηγές χρησιµοποιούµενες στην
ακτινοθεραπεία και στις ακτινογραφίες µε ακτίνες γάµα, και βιοµηχανικά µηχανήµατα ακτινοβολήσεως.
4. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µέσα στις οποίες γίνεται εργασία µε θόριο και φυσικό ή εµπλουτισµένο
ουράνιο:
- εργοστάσιο διαχωρισµού του ουρανίου
-εργοστάσια εµπλουτισµού ορυκτού
5. Εργοστάσια παραγωγής καυσίµων στοιχείων.
6. Εργοστάσια επεξεργασίας ακτινοβοληθέντων καυσίµων.
7. Εκµεταλλεύσεις εξορύξεως ουρανίου και θορίου.
8. Εργοστάσια επεξεργασίας ραδιενεργών αποβλήτων και περιοχές εναποθηκεύσεως.
9. Εργαστήρια και εργοστάσια υψηλής ραδιενέργειας.
Aρθρο 48
Η ισχύς της παρούσας Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 8 Μαρτίου 1985
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