
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 
 

Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
(ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:  
 

Άρθρον 1 
 

Σκοπός 
 

Σκοπός του παρόντος είναι η λήψις µέτρων δια την προστασίαν του πληθυσµού και των αγαθών 
της Χώρας κατά των κινδύνων εκ ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εκπεµποµένων εκ πάσης φύσεως 
µηχανηµάτων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και ραδιενεργών υλικών, εξαιρέσει των πολεµικών 
εγκαταστάσεων ή όπλων. 

 
Άρθρον 2 

 
Γενικοί ορισµοί 

 
1. ∆ια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νοούνται: 

α) Ως "ιοντίζουσαι ακτινοβολίαι" αι ηλεκτροµαγνητικαί και πάσαι αι σωµατιδιακαί 
ακτινοβολίαι, αι δυνάµενα να προκαλέσουν ιοντισµόν κατά την δίοδον αυτών δια της ύλης. 

β) Ως "ραδιενεργά υλικά" τα εκπέµποντα µίαν ή περισσοτέρας ιοντιζούσας ακτινοβολίας. 
γ) Ως "µηχανήµατα ακτινοβολιών" τα παράγοντα ή εκπέµποντα ιοντιζούσας ακτινοβολίας. 
δ) Ως "εργαστήριον ακτινοβολιών" πας χώρος εντός του οποίου εκτελείται εργασία µε 

ιοντιζούσας ακτινοβολίας. 
Ειδικώτερον δε ως "εργαστήριον ραδιοϊσοτόπων" ο χώρος εντός του οποίου εκτελείται 

εργασία µε ραδιενεργά υλικά. 
ε) Ως "ελεγχόµενη περιοχή" η καθωρισµένη περιοχή εν τη οποία η έκθεσις του προσωπικού 

εις ακτινοβολίαν ή ραδιενεργήν µόλυνσιν τελεί υπό τον έλεγχον προσώπου υπευθύνου δια την 
ακτινοπροστασίαν. 

στ) Ως "εργαζόµενος µε ακτινοβολίας" παν πρόσωπον εργαζόµενον εις ελεγχοµένη 
περιοχήν. 

 
Άρθρον 3 

 
1. Η ελεγχόµενη περιοχή απαγορεύεται να χρησιµοποιήται ως κατοικία αντιστρόφως όµως οι 
χώροι κατοικίας, καταλλήλως προστατευόµενοι, δύνανται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγχοµένη 
περιοχή. 
2. Οι εργαζόµενοι εντός ελεγχοµένων περιοχών δέον να είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ 
ετών συµπεπληρωµένων. 

  
 

Άρθρον 4 
 

∆ιοικητικαί άδειαι 
 



1. ∆ια την άσκησιν εν Ελλάδι υπό παντός φυσικού ή νοµικού προσώπου οιασδήποτε 
δραστηριότητες εµπιστοσύνης εις το άρθρον 1 του παρόντος απαιτείται ειδική άδεια. 

2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον άδεια χορηγείται κατά περίπτωσιν :  
α) Προκειµένου περί εισαγωγής, εγκαταστάσεως και λειτουργίας µηχανηµάτων παραγωγής 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών δι' ιατρικούς σκοπούς εν γένει ως και εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων δι' ιατρικάς εφαρµογάς εν γένει, δι' αποφάσεως του Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην Τριµελούς Επιτροπής οριζοµένης 
υπ' αυτού. 

β) Προκειµένου περί εισαγωγής, εγκαταστάσεως και λειτουργίας ή χρήσεως µηχανηµάτων 
παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών εφ' οιωδήποτε µη ιατρικώ σκοπώ, ως και προκειµένου 
περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας ραδιοϊσοτόπων δια µη ιατρικάς εφαρµογάς δια κοινής 
αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών και του κατά περίπτωσιν αρµοδίου 
Υπουργού. 

γ) Προκειµένου περί εισαγωγής, παραγωγής, κατοχής ή διαθέσεως ραδιενεργών ουσιών 
(ραδιοϊοσοτόπων και ιχνηθετηµένων ενώσεων) ως και πάσης φύσεως ραδιενεργών πηγών 
περιλαµβανοµένων και των σχασίµων υλικών, δι' αποφάσεως της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατοµικής Ενεργείας. 

3. ∆ια την χορήγησιν των ως άνω αδειών απαιτείται πιστοποιητικόν της ∆ιευθύνσεως 
Υγειοφυσικής της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας περί της καταλληλότητος των 
εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και συνθηκών λειτουργίας των ως άνω εργαστηρίων από απόψεως 
ακτινοπροστασίας. 

4. Η εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου ειδική άδεια χορηγείται εις Ιατρούς κεκτηµένους 
την άδειαν ασκήσεως του επαγγέλµατος και την ειδικότητα του ακτινολόγου - ραδιολόγου, του 
ακτινοθεραπευτού και της πυρηνικής ιατρικής, δύναται δε να µεταβιβασθή εις τους κληρονόµους 
του τυχόν  αποβιώσαντος αδειούχου, εφ' όσον οι προς ους η µεταβίβασις κέκτηνται τα 
απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις  δια την απόκτησιν της αδείας. 

 
5. Αι υφιστάµεναι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος άδειαι υπέρ φυσικών ή νοµικών 

προσώπων δια την άσκησιν οιασδήποτε δραστηριότητος εµπιπτούσης εις το άρθρον 1 του 
παρόντος, εξακολουθούν ισχύουσαι διεπόµεναι κατά τα λοιπά υπό των διατάξεων του παρόντος.   

 
Άρθρον 5 

 
Έκδοσις κανονιστικών αποφάσεων 

 
1. ∆ι' αποφάσεως του αρµοδίου δια την έκδοσιν της εν άρθρω 4 του παρόντος αδείας 

Υπουργού καθορίζονται:  
α) Τα της χρονικής διαρκείας των κατ' άρθρον 4 του παρόντος εκδιδοµένων αδειών. 
β) Αι ειδικώτεραι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα στοιχεία, η διαδικασία της εκδόσεως και 

ανανεώσεως αυτών. 
γ) Τα της µεταβιβάσεως τούτων δια πράξεως αιτία θανάτου. 
δ) Οι υπό των οικείων φορέων τηρητέοι όροι. 
ε) Τα προσόντα εν γένει των επαγγελµατικώς απασχολουµένων εις ιοντιζούσας 

ακτινοβολίας. 
2. ∆ια πάσαν µεταβολήν των εν τη χορηγηθείση αδείας αναφεροµένων φορέων, σκοπού, 

µέσου και απασχολουµένου προσωπικού απαιτείται προηγουµένη έγκρισις της εκδούσης ταύτην 
Αρχής. 

3. ∆ια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του κατά περίπτωσιν 
αρµοδίου Υπουργού, εκδιδοµένων µετά σύµφωνον γνώµην της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής 
Ενεργείας, καθορίζονται εκάστοτε : 

α) Οι κανόνες εν γένει της ακτινοπροσωπίας. 



β) Τα της προστασίας των εργαζοµένων µε ακτινοβολίας κατά την διάρκειαν της εργασίας 
ων, ως και του λοιπού πληθυσµού της Χώρας εκ των κινδύνων των ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
κατά την άσκησιν των εν άρθροις 1 και 4 του παρόντος δραστηριοτήτων, ειδικώτερον δε όσον 
αφορά εις:  

(1) Τον περιορισµόν της εκθέσεως εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας εις την χαµηλοτέραν 
δυνατήν στάθµην. 

(2) Τον καθορισµόν των µεγίστων επιτρεπτών δόσεων ακτινοβολιών και συγκεντρώσεως 
ραδιενεργών υλικών. 

(3) Την ειδικήν σήµανσιν των ελεγχοµένων περιοχών και των ραδιενεργών υλικών. 
(4) Την ενηµέρωσιν των εργαζοµένων µε ακτινοβολίας επί των εκ τούτων κινδύνων και των 

απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας. 
(5) Τον έλεγχον εφαρµογής των κανόνων ακτινοπροστασίας. 
(6) Ειδικάς ιατρικάς εξετάσεις των εργαζοµένων µε ακτινοβολίας προ ή ευθύς µετά την 

απασχόλησίν των ως και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
(7) Την µεταφοράν ραδιενεργών υλικών. 
(8) Τον έλεγχον ραδιενεργών καταλοίπων. 
γ) Το είδος µηχανηµάτων παραγωγής ακτινοβολιών και αι ποσότητες των ραδιενεργών 

ουσιών, άτινα εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος. 
4. Αι περί ων το παρόν άρθρον αποφάσεις δηµοσιεύονται δια της Εφηµερίδος της 

Κυβερνήσεως. 
 

Άρθρον 6 
 

1. Το δικαίωµα αναζητήσεως, ερεύνης και εκµεταλλεύσεως των ορυκτών υλών των 
περιεχουσών εις εκµεταλλευσίµους ποσότητας ραδιενεργά στοιχεία, ως και ο τρόπος ασκήσεως 
του δικαιώµατος τούτου, διέπονται υπό των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος Μεταλλευτικού 
Κώδικος, του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, ως και των, κατ' 
εφαρµογήν τούτου, εκδιδοµένων Ειδικών Κανονισµών. 

2. Η έγκρισις των ως άνω Ειδικών Κανονισµών, ως και η τροποποίησις ή συµπλήρωσις των 
διατάξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών των αναφεροµένων εις τα 
µέτρα προστασίας εκ της ραδιενεργείας εν γένει ενεργείται υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας µετά 
σύµφωνον γνώµην της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας. 

3. Παν Φυσικόν ή Νοµικόν Πρόσωπον, εφ' όσον εν τη ασκήσει οιασδήποτε δραστηριότητες 
ή και τυχαίας, ήθελεν εντοπίσει την ύπαρξιν ραδιενεργών στοιχείων εις οιανδήποτε περιοχήν της 
Χώρας, υποχρεούται όπως γνωστοποιήση τούτο αµελλητί εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας, το 
Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών και την Ελληνικήν Επιτροπήν Ατοµικής Ενεργείας. 

 
 

Άρθρον 7 
 

∆ιοικητικός Έλεγχος 
 

1. Επί της τηρήσεως των προϋποθέσεων και όρων των κατ' άρθρον 5 του παρόντος 
χορηγουµένων αδειών ασκείται έλεγχος δια των οργάνων των αρµοδίων Υπουργείων κατά την εν 
τω αυτών άρθρω διάκρισιν. 

 2. Αι χορηγούµεναι βάσει των διατάξεων του παρόντος άδειαι ως και αι χορηγηθείσαι 
µέχριτ ης δηµοσιεύσεως του παρόντος τοιαύται, ανακαλούνται δι' ητιολογηµένης αποφάσεως της 
εκδούσης ταύτας αρχής, εις ας περιπτώσεις εξεδόθησαν βάσει ανακριβών ή ελλειπών στοιχείων ή 
διαπιστούται, κατά την προηγουµένη παράγραφον του παρόντος άρθρου, παράβασις των γενικών 
ή ειδικών κανόνων της ακτινοπροστασίας.   

 



Άρθρον 8 
 

Ποινικαί ∆ιατάξεις 
 

1. Ο εκ προθέσεως  προκαλών την απελευθέρωσιν ραδιενεργών ουσιών επαγοµένων 
κίνδυνον ανθρώπων ή εκθέτων πρόσωπα αµέσως ή εµµέσως εις ιοντιζούσας ακτινοβολίας κατά 
τρόπον δυνάµενον να προκαλέση κίνδυνον της ζωής, της υγείας ή περιουσίας αυτών τιµωρείται. 

α) ∆ια φυλακίσεως τουλάχιστον δυο ετών, αν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κοινός 
κίνδυνος εις ξένα πράγµατα. 

β) ∆ια καθείρξεως, αν της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ανθρώπου. 
γ) ∆ια καθείρξεως ισοβίου ή προσκαίρου τουλάχιστον δέκα ετών, αν εις την περίπτωσιν του 

στοιχείου β΄ επήλθε θάνατος. 
2. Ο εξ αµελείας γενόµενος υπαίτιος των εν τη ανωτέρω παραγράφω πράξεων τιµωρείται δια 

φυλακίσεως, απαλλάσεται όµως ούτος πάσης ποινής, εάν ελευθέρα θελήσει αποτρέψη τον 
εντεύθεν κίνδυνον ή δια ταχείας προς την αρχήν αγγελίας του δώση αφορµήν εις αποτροπήν 
αυτού.  

3. Ο εγκαθιστών ή θέτων εις λειτουργίαν ή χρησιµοποιών εργαστήρια ραδιοϊσοτόπων ή 
µηχανήµατα παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών άνευ της κατά το άρθρον 4 του παρόντος 
αδείας ή µετά την ανάκλησιν της αδείας ταύτης τιµωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον 3 µηνών 
και χρηµατικής ποινής πέντε χιλιάδες µέχρι διακοσίων χιλιάδων δραχµών. 

4. Ο εκ προθέσεως ή εξ αµελείας παραβαίνων του ς όρους της κατ' άρθρον 4 του παρόντος 
αδείας ή τας διατάξεις των κατ' άρθρον 5 παρ. 1 και 3 υπουργικών αποφάσεων τιµωρείται δια 
φυλακίσεως µέχρι εξ µηνών ή δια χρηµατικής ποινής ή αµφοτέρων των ποινών τούτων. 

 
 

Άρθρον 9 
 

Από της δηµοσιεύσεως  του παρόντος καταργούνται:  
 

α)  Αι διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 1 περ. β΄, γ΄ και δ΄ και 47 παρ. 1 περ. στ΄ και παρ.2 του υπ' 
αριθ. 451/1962 Β. ∆/τος και του άρθρου 10 παρ. 2 του υπ' αριθ. 521/1963 Β. ∆/τος και  
β) πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις τας διατάξεις του παρόντος ή άλλως 
ρυθµίζουσα θέµατα διεπόµενα υπό του παρόντος. 

 
 

Άρθρον 10 
 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως αυτού δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 

 
 

Εν Αθήναις τη 19 Νοεµβρίου 1974 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΦΑΙ∆ΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

 
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  
 



Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

ΞΕΝΟΦ. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ, ΠΑΝΑΓ. ΖΕΠΠΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ, Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΦΩΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ. 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΓΟΥΣΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ, ΣΠΥΡ. ∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ 
 

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς. 
 

Εν Αθήναις τη 19 Νοεµβρίου 1974 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 
 


