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Νομοθετικό πλαίσιο Ακτινοπροστασίας 

(1) Κυπριακή Νομοθεσία

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμοι του
2002 -2011

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισμοί του 
2002 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενημέρωση του Πληθυσμού για 
Εφαρμοστέα Μέτρα σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) Κανονισμοί του 2002 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) 
Κανονισμοί του 2002 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έλεγχος Κλειστών Πηγών Υψηλής 
Ραδιενέργειας και Έκθετων Πηγών) Κανονισμοί του 2006 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των 
Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου) 
Κανονισμοί του 2009 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Υπεύθυνη 
και Ασφαλής Διαχείριση Αναλωμένων Καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων) 
Κανονισμοί του 2014 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας 
(Προστασία της Υγείας του Πληθυσμού από Ραδιενεργές Ουσίες που Περιέχονται στο 
Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2016

• Η νέα σχετική οδηγία (BSS) της Ε.Ε. πρέπει να ενσωματωθεί στην ισχύουσα 
νομοθεσία μέχρι το 2018, και καλύπτει και το ραδόνιο και τα οικοδομικά υλικά και τα 
φυσικά ραδιενεργά υλικά (NORM)

• Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ για ετοιμότητα και απόκριση σε έκτακτα πυρηνικά ή 
ραδιολογικά περιστατικά
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Νομοθετικό πλαίσιο Ακτινοπροστασίας 

(2) Διεθνείς Συμφωνίες, Συμβάσεις κ.α.

• Μέλος του ΔΟΑΕ από το 1965

• Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1.5.2004
– ΕΥΡΑΤΟΜ

– Αποφάσεις/Κανονισμοί της Ε.Ε.

• Κανονισμός 1493/93 για αποστολές ραδιενεργών 
υλικών εντός της Ε.Ε.

• Μέλος του NSG

• Συμβαλλόμενο Μέρος σε διάφορες σχετικές διεθνείς 
Συμβάσεις, Συνθήκες, Συμφωνίες κλπ.

• Αποφάσεις/Ψηφίσματα ΟΗΕ, ΔΟΑΕ κλπ.
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Νομοθετικό πλαίσιο Ακτινοπροστασίας 

(3) Διεθνείς Συμφωνίες, Συμβάσεις κ.α.

• Σύμβαση για Πυρηνική Ασφάλεια

• Συμβάσεις για έγκαιρη πληροφόρηση και βοήθεια σε περίπτωση 
ραδιολογικού ατυχήματος

• Σύμβαση για Φυσική προστασία πυρηνικών υλικών

• Συμφωνία για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων

• Συμφωνία για την Εφαρμογή Εγγυήσεων σε σχέση προς την 
Συνθήκη για την Μη Διασπορά των Πυρηνικών Όπλων

• Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία για απαγόρευση των 
πυρηνικών όπλων

• Σύμβαση για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών

• Σύμβαση για καταστολή της πυρηνικής τρομοκρατίας

• Ψήφισμα 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας

• Κανονισμοί, συμβάσεις και κώδικες για διεθνείς μεταφορές (IAEA, 
ICAO, IMO κλπ.)

• κ.α.
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Νομοθεσία

(1) Βασικές Πρόνοιες

• Αρμόδια Αρχή για εφαρμογή του νόμου ο ΥΕΠΚΑ
• Ίδρυση της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για 

Ακτινοβολίες
• Αδειοδότηση Πηγών / πρακτικών
• Έλεγχος επιπέδων ραδιενέργειας (σε διάφορα 

υλικά/αγαθά, αέρα, νερό, εισαγωγές, εξαγωγές, 
διακίνηση κλπ.)

• Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας
• Υποχρεώσεις εργοδοτών / αδειούχων προσώπων.
• Υποχρεώσεις εκτιθέμενων εργαζομένων.
• Ορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών.
• Εξουσίες Επιθεωρητών
• Αδικήματα και Ποινές.
• Εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση

Κανονισμών.
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Νομοθεσία

(2) Σκοπός

• Ασφάλεια και προστασία της υγείας των 

εργαζομένων και του κοινού 

• Διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος από 

ιονίζουσες ακτινοβολίες 

• Ρυθμίζει όλα τα συναφή θέματα που σχετίζονται με 

τις ειρηνικές εφαρμογές ιονίζουσας ακτινοβολίας
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• Ο νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στις 

οποίες υπάρχει έκθεση ή πιθανή έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία ή συμβαίνει ραδιενεργός μίανση.

• Δεν εφαρμόζεται σε εκθέσεις κάτω από ορισμένα 

επίπεδα, στην έκθεση με Ραδόνιο μέσα στις κατοικίες, και 

ούτε στην φυσική στάθμη της ακτινοβολίας 

(ραδιονουκλίδια του ανθρώπινου οργανισμού, κοσμική 

και φυσική γήινη ακτινοβολία, εκτός εάν η παρουσία τους 

συνεπάγεται ουσιώδη αύξηση της έκθεσης του κοινού ή 

των εργαζομένων.

Νομοθεσία

(3) Εφαρμογή
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Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες

• Εφαρμογή της νομοθεσίας

– Προστασία/Παρακολούθηση της έκθεσης σε ιονίζουσες 
ακτινοβολίες (δόσεις)

• του πληθυσμού γενικά, και

• ειδικών ομάδων του πληθυσμού

– Αδειοδότηση πηγών και πρακτικών

– Εγκρίσεις

• Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων κλπ.

– Επιθεωρήσεις και έλεγχος της συμμόρφωσης στις διατάξεις της 
νομοθεσίας

– Ετοιμότητα και αντιμετώπιση ραδιολογικών περιστατικών

– Παρακολούθηση των επιπέδων περιβαλλοντικής ραδιενέργειας

– Τήρηση Εθνικών Αρχείων

• Πηγές, ατομικές δόσεις εργαζομένων, έκθεση του πληθυσμού 
κλπ.
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Η ακτινοβολία μπορεί να είναι ιονίζουσα ή μη ιονίζουσα

•Μη ιονίζουσα ακτινοβολία

• Ορατό φως

• Ραδιοσυχνότητες (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο,

κινητή τηλεφωνία)

•Ιονίζουσα ακτινοβολία

• Εκπέμπεται από τις ραδιενεργές πηγές/υλικά και

ορισμένες ηλεκτρικά ενεργοποιημένες συσκευές

(ακτίνες Χ)

Ακτινοβολία
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ΠλαστικόΧαρτί

Διεισδυτικότητα διαφόρων ειδών ιονίζουσας 

ακτινοβολίας

Μόλυβδος

X ή γ

β

α
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Μονάδες Ακτινοβολίας

• Δόση σε ιστούς
– Gy (mGy, μGy, nGy…)

– Gy/h (mGy/h, μGy/h, nGy/h…) ρυθμός

• Δόση σε όλο το σώμα/ιστούς
– Λαμβάνει υπόψη το είδος της ακτινοβολίας

– Sv (mSv, μSv, nSv…)

– Sv/h (mSv/h, μSv/h, nSv/h…) ρυθμός

• Ενεργότητα
– Bq (Counts per second, CPS)

– Συγκέντρωση Ενεργότητας Bq/m3
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Όρια δόσεων

Εργαζόμενοι

– Ενεργός δόση
• 20 mSv/yr ως μέση τιμή για 5 συνεχόμενα χρόνια
• Μέγιστο 50 mSv σε οποιοδήποτε έτος

– Φακοί οφθαλμών
• Ισοδύναμη δόση 150 mSv/yr (20 mSv ανά έτος ή 

100 mSv κατά τη διάρκεια πέντε συνεχόμενων 
ετών, με βάση τα νέα BSS της E.E.)

– Δέρμα
• Ισοδύναμη δόση 500 mSv/yr για 1 cm2

οποιασδήποτε επιφάνειας
– Χέρια, βραχίονες, πόδια, αστράγαλοι

• 500 mSv/yr
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1313

Περιορισμός των δόσεων

• Μαθητευόμενοι-Σπουδαστές ≥18 ετών
– Όπως για εργαζόμενους

• Μαθητευόμενοι-Σπουδαστές 16-18 ετών
– Ενεργός δόση 6 mSv/yr

– Φακοί οφθαλμών

• 50 mSv/yr (15 mSv ανά έτος, με βάση τα νέα BSS της E.E.)

– Δέρμα

• 150 mSv/yr μέση δόση για 1cm2 οποιασδήποτε επιφάνειας

– Χέρια, βραχίονες, πόδια, αστράγαλοι

• 150 mSv/yr

• Υπόλοιποι μαθητευόμενοι
– Όπως για το κοινό



www.mlsi.gov.cy/dli 14

1414

Περιορισμός των δόσεων

Όρια δόσεων

• Έγκυες και Γαλουχούσες (Κυοφορούμενο παιδί)

– Προστασία ισοδύναμη με εκείνη του κοινού

– 1 mSv ισοδύναμη δόση στη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης

• Επισκέπτες και εθελοντές βοηθοί σε ιατρικές 

εκθέσεις

– 5 mSv/yr
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Υποστατικά / Εξοπλισμός / Πηγές 

στην Κύπρο

• Έλεγχος Εμπορευμάτων

• Πυρηνική Ιατρική και 

Ακτινοθεραπεία

• Βιομηχανική ακτινογράφηση

• Εξαγωγές υλικών για 

ανακύκλωση – εισαγωγές 

υλικών (π.χ. γρανίτες)

• Πηγές στην βιομηχανία

• Παράνομη διακίνηση πηγών?

• …..κλπ



Διακίνηση ραδιενεργών υλικών στα σημεία 

εισόδου - εξόδου της Δημοκρατίας (1)

• Στην Κύπρο δεν κατασκευάζονται ραδιενεργές 
πηγές/συσκευές, ούτε κατασκευάστηκαν στο 
παρελθόν

• Για να γίνει εισαγωγή/εξαγωγή/αποστολή 
ραδιενεργών υλικών/πηγών απαιτείται άδεια από 
την Αρμόδια Αρχή

• Όλες οι πηγές που έρχονται στην Κύπρο πρέπει να 
εξαχθούν, μετά το τέλος της χρήσης τους (όρος 
άδειας εισαγωγής)

• Πιθανή Διαμετακόμιση πηγών/υλικών από τρίτες 
χώρες

• Πιθανή ζημία σε ραδιενεργή πηγή, κατά την 
μεταφορά
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• Έλεγχος:

– Πυλώνες

– Φορητοί Μετρητές ακτινοβολίας

– Συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. από κατασκευαστή, Αρμόδια 

Αρχή)

– Σήμανση (τυχόν ζημία στην συσκευασία;)

– Πληροφορίες

– Εμπειρία

• Σε περίπτωση ανίχνευσης ύποπτου ραδιενεργού 

υλικού επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας, με όλες τις 

πληροφορίες που έχετε και δεν πλησιάζετε το υλικό
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Διακίνηση ραδιενεργών υλικών στα σημεία 

εισόδου - εξόδου της Δημοκρατίας (2)



Εκπαίδευση/κατάρτιση

• Ακτινοπροστασία 

• Χρήση ανιχνευτών –

– Το τελωνείο είναι εξοπλισμένο με μετρητές που 

ανιχνεύουν και αναγνωρίζουν ραδιενεργές πηγές 

• Είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση;

• Γνωρίζετε την χρήση τους;

• Χρησιμοποιούνται;

• Μέτρα/ενέργειες μετά από ανίχνευση υπόπτου 

ραδιενεργού υλικού (εσωτερικό σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης – κατάρτιση και ασκήσεις)
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Σήμανση 
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Γενική σήμανση

Σήμανση χώρων 

εργασίας

Μεταφορά (Κιβώτια κλπ) 

Πηγές υψηλής ισχύος

ΗΠΑ

Πιθανόν να είναι και σε 

άλλα χρώματα.



Σχετικές εκδόσεις με πηγές που μπορεί να 

διακινηθούν
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ΤΕΛΟΣ

Απορίες;


