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Εισαγωγή

Στην καθημερινή του ζωή ο άνθρωπος εκτίθεται σε διάφορες ακτινοβο-
λίες, αφού περιβάλλεται από ποικίλες φυσικές και τεχνητές πηγές ακτι-
νοβολίας. Η φυσική ακτινοβολία προέρχεται από το έδαφος και την
ατμόσφαιρα. Την ίδια στιγμή όμως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τεχνητές
πηγές ακτινοβολίας για διάφορους λόγους- στην ιατρική για διάγνωση
και θεραπεία, στη βιομηχανία για αποστείρωση υλικών και έλεγχο της
παραγωγής, στη γεωργία, στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Οι ραδιε-
νεργές πηγές εκπέμπουν συνεχώς ακτινοβολία και συνήθως βρίσκονται
μέσα σε ειδικά δοχεία ή σε θωρακισμένους χώρους ή σε συσκευές που
περιορίζουν την εκπομπή της ακτινοβολίας ή που εμποδίζουν την ελευ-
θέρωση ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ραδιενεργές πηγές και οι προστατευτικές θω-
ρακίσεις για τη μεταφορά τους μπορεί να είναι ελκυστικές, λόγω της εμ-
φάνισής τους ή της αξίας τους και είναι πιθανόν να βρεθούν στην κατοχή
ατόμων τα οποία δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Η απόκτηση ή ο
χειρισμός ραδιενεργών πηγών από ανυποψίαστους εργαζόμενους ή μέλη
του κοινού, μπορεί να προκαλέσει εξωτερική έκθεση σε ακτινοβολία και
σε περίπτωση που ανοίξουν οι πηγές αυτές, μπορούν να προκαλέσουν
εσωτερική έκθεση του ατόμου ή ραδιομίανση του περιβάλλοντος. 

Τέτοιες πηγές, μπορούν επίσης, να καταλήξουν σε χυτήρια και να προκα-
λέσουν ραδιομίανση στο μέταλλο που θα παραχθεί και στη συνέχεια στα
προϊόντα τα οποία παράγονται από αυτό. Πρόσφατα, έχουν συμβεί σο-
βαρά ατυχήματα και ζημιές, που σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν
και θανάτους , εξαιτίας πηγών που είχαν πωληθεί ή απορριφθεί ως παλαιά
μέταλλα χωρίς οι χειριστές και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν οτιδήποτε
γι’ αυτές.

Στην Κύπρο, η χρήση των ραδιενεργών πηγών ελέγχεται και αδειοδοτεί-
ται από την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΕΕΑ)



του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το σύστημα ακτινοπροστασίας

της Κύπρου, περιλαμβάνει τόσο τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανι-

σμούς, όπως τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων, την αδειοδότηση εισα-

γωγής, εξαγωγής και μεταφοράς πηγών, όσο και τις ασφαλιστικές

δικλείδες, όπως την καταγραφή πηγών, την τήρηση εθνικού αρχείου δε-

δομένων, τον ορισμό υπευθύνων και τη συνεργασία με διεθνείς οργανι-

σμούς για την ασφαλή χρήση των ραδιενεργών πηγών.

Έκθετες ραδιενεργές πηγές σε βιομηχανίες ανακύκλωσης παλαιών
μετάλλων

Μια ραδιενεργός πηγή μπορεί να βρεθεί εκτός του συστήματος ελέγχου

για διάφορους λόγους όπως π.χ. από ανθρώπινο λάθος, από φυσικές κα-

ταστροφές, από χρεοκοπία του κατόχου τους, από κλοπή ή από άγνοια,

με αποτέλεσμα να καθίσταται έκθετη (orphan) με όλους τους συνεπακό-

λουθους κινδύνους. Η κατάληξη μιας έκθετης ραδιενεργού πηγής σε

φορτία παλαιών μετάλλων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους,

το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την ποσότητα, το είδος και τη

μορφή του ραδιενεργού υλικού που περιέχει η πηγή.

Οι έκθετες ραδιενεργές πηγές σε φορτία παλαιών μετάλλων μπορεί να

οδηγήσουν στη ραδιομίανση των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών επε-

ξεργασίας μετάλλων και του περιβάλλοντος, να προκαλέσουν έκθεση

των εργαζομένων ή του κοινού σε ακτινοβολία και ενδεχομένως να έχουν

σοβαρές οικονομικές συνέπειες. 

Η αναγνώριση μιας ραδιενεργού πηγής ή της θωράκισής της, η οποία

είναι εγκαταλελειμμένη ή αφύλακτη ή βρίσκεται σε μη εγκεκριμένους

χώρους έχει καθοριστική σημασία για αποφυγή ατυχημάτων και για

εφαρμογή μέτρων ελαχιστοποίησης του ραδιολογικού κινδύνου.
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Τρόποι ανίχνευσης των ραδιενεργών πηγών 

Με σκοπό την ανίχνευση τυχόν ραδιενεργών πηγών σε φορτία παλαιών
μετάλλων, όλες οι επιχειρήσεις συλλογής ή/και ανακύκλωσης παλαιών
μετάλλων στην Κύπρο, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους ανιχνευ-
τές ακτινοβολίας. Για τον ίδιο σκοπό και για τον έλεγχο της παράνομης
διακίνησης ραδιενεργών ουσιών, όλα τα τελωνεία της Κύπρου χρησιμο-
ποιούν επίσης ανιχνευτές ακτινοβολίας για να διεξάγουν ελέγχους. Επι-
πλέον, τα τελωνεία της χώρας δεν επιτρέπουν την εισαγωγή παλαιών
μετάλλων από τρίτες χώρες, εάν δεν συνοδεύονται από επίσημο πιστο-
ποιητικό της αρμόδιας κρατικής αρχής της χώρας προέλευσης, το οποίο
να βεβαιώνει ότι είναι «ελεύθερα» ραδιενέργειας.

Η κατάλληλη πληροφόρηση, για τους πιθανούς κινδύνους από τα ραδιε-
νεργά υλικά και η ικανότητα αναγνώρισης των υλικών που πιθανόν να
είναι ραδιενεργά, μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή ατυχημάτων με ρα-
διενεργές πηγές. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο, βρίσκονται οι μικρές εταιρείες
και οι ανεξάρτητοι μεταπωλητές παλαιών μετάλλων, ειδικά όταν δεν δια-
θέτουν κατάλληλα ανιχνευτικά συστήματα, όταν δεν εφαρμόζουν κατάλ-
ληλες διαδικασίες για έλεγχο της προέλευσης των φορτίων και όταν οι
εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τις διεθνείς σημάνσεις για τους κινδύνους
από την ραδιενέργεια.

Επιβλεπόμενη
περιοχή

Το σήμα για κίνδυνο
από ιονίζουσες

ακτινοβολίες

Σήμανση
ραδιενεργών πηγών

Σήμανση
ραδιενεργών πηγών,

συσκευασιών,
οχημάτων κλπ. για

μεταφορά

Σήμανση χώρων
εργασίας 
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Βαριά μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να περιέχουν
ραδιενεργές πηγές

Οι ραδιενεργές πηγές εγκλωβίζονται, συνήθως, σε βαριά κιβώτια ή δοχεία
λόγω των μετάλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται για να θωρακίζουν τη
ραδιενέργεια τους. Οι πηγές, στην κανονική τους μορφή, φέρουν συνή-
θως το σήμα της ραδιενέργειας (τρίφυλλο) και οι θωρακίσεις τους είναι
συνήθως κατασκευασμένες από βαρύ μέταλλο όπως μόλυβδο, βολφρά-
μιο ή απεμπλουτισμένο ουράνιο, τα οποία χρησιμοποιούνται για να απο-
κόπτουν την ακτινοβολία (ακτίνες-γ). Η θωράκιση χρησιμοποιείται για να
προστατέψει τους εργαζόμενους ή τους χρήστες που κινούνται κοντά
στις πηγές και όσους μπορεί να συμμετέχουν στη μεταφορά τους.

c Ειδική σήμανση που φέρουν οι ραδιενεργές πηγές 

Υπάρχουν διεθνώς καθορισμένα σύμβολα, για την ιονίζουσα ακτινοβο-
λία, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σήμανση ραδιενεργών πηγών,
χώρων ή συσκευών (βλέπε Διάγραμμα 1, σελ. 5). Επιπρόσθετα με τη σή-
μανση, μπορεί να αναγράφεται και η λέξη “Radioactive“ δηλ. «ραδιε-
νεργό». Στα κιβώτια, δοχεία, οχήματα κ.λπ. μεταφοράς πηγών
ραδιενέργειας, μπορεί να αναγράφονται και άλλες πληροφορίες σχετικά
με το επίπεδο της ραδιενέργειας ή τον τύπο της θωράκισης. Μερικές
πηγές ραδιενέργειας, όπως οι λεπτές βελόνες που χρησιμοποιούνται για
την θεραπεία του καρκίνου (βραχυθεραπεία), είναι πολύ μικρές για να
φέρουν τη σήμανση, και γι’ αυτό το λόγο την ειδική σήμανση φέρουν τα
θωρακισμένα κιβώτια/δοχεία για τη μεταφορά τους.

Η τοποθέτηση οδηγιών, καθώς και των ειδικών σημάτων ραδιενέργειας,
σε εμφανή σημεία μέσα στις εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας
παλαιών μετάλλων είναι μια σωστή πρακτική και βοηθά στη συνεχή
υπενθύμιση των εργαζομένων για τους κινδύνους έκθεσης σε ακτινοβο-
λία που μπορεί να προκύψουν.
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c Έλεγχος των εισερχόμενων φορτίων για ύπαρξη ραδιενέργειας

Στα σημεία εισόδου και εξόδου
κάθε χώρας (λιμάνια, αεροδρό-
μια, διασυνοριακά φυλάκια), το-
ποθετούνται ειδικοί ανιχνευτές
με σκοπό την ανεύρεση τυχόν
ραδιενεργών υλικών τα οποία με-
ταφέρονται λόγω άγνοιας ή πα-
ράνομα.

Επίσης, επιχειρήσεις συλλογής και μεταπώλησης παλαιών μετάλλων,
καθώς και χυτήρια ή χαλυβουργεία, χρησιμοποιούν παρόμοιους ανιχνευ-
τές ακτινοβολίας για τον έλεγχο ραδιενέργειας στα εισερχόμενα φορτία. 

Η ύπαρξη κατάλληλων και ενημερωμένων αρχείων, σχετικά με την προ-
έλευση και τη διακίνηση των φορτίων, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
ύπαρξης έκθετων ραδιενεργών υλικών. 

c Αποφυγή της ραδιομίανσης και των οικονομικών συνεπειών της

Επιπρόσθετα με τους κινδύνους έκθεσης σε ακτινοβολία, η σύντηξη μιας
ραδιενεργού πηγής μαζί με άλλα μέταλλα μπορεί να οδηγήσει σε ραδιο-
μίανση, τόσο του ίδιου του παραγόμενου μετάλλου, όσο και του βιομη-
χανικού εξοπλισμού στον οποίο χρησιμοποιείται. Ο καθαρισμός του
μετάλλου και του εξοπλισμού αυτού από ραδιοϊσότοπα μπορεί να συνε-
πάγεται μεγάλα έξοδα και σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα
μπορεί να είναι η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επι-
πλέον, η χρήση ραδιομιασμένου μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων
μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και να εγκυμονεί κινδύ-
νους για την υγεία του πληθυσμού. Οι εργοδότες, το προσωπικό και οι
χειριστές σε χυτήρια μετάλλων και σε εργοστάσια επεξεργασίας μετάλ-
λων θα πρέπει να εφαρμόζουν προληπτικά κατάλληλες διαδικασίες για
την ανίχνευση ραδιενεργών υλικών.



c Διαδικασίες και οδηγίες

Σε περίπτωση που βρεθεί ραδιενεργό υλικό ή υπάρχει υποψία για την
ύπαρξη του, το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς διαδικασίες
που θα πρέπει να ακολουθήσει και με ποιο πρόσωπο θα πρέπει να επι-
κοινωνήσει άμεσα. Οι εργοδότες, θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλληλες
οδηγίες και διαδικασίες, οι οποίες θα ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώ-
σεις και να διασφαλίζουν ότι είναι απόλυτα κατανοητές από όλους τους
εργαζομένους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο προσωπικό, να αναρτώνται
σε περίοπτο χώρο και να ενημερώνονται συνεχώς.

c Εκπαίδευση

Στο προσωπικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία παλαιών μετάλλων, θα πρέπει να παρέχεται συνεχής εκπαί-
δευση για την παρακολούθηση των επιπέδων ακτινοβολίας, τον έλεγχο
ύπαρξης ραδιενεργών υλικών και για τις διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει
να ακολουθούνται σε περίπτωση ανεύρεσης ραδιενεργού πηγής. Επιπρό-
σθετα, η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση των
διεθνών σημάνσεων και συμβόλων για τη ραδιενέργεια.

Η ΥΕΕΑ διοργανώνει κατά καιρούς, εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία
αφορούν στην κατάρτιση του προσωπικού σε σχέση με την ανίχνευση
ραδιενεργών υλικών. Η οπτική αναγνώριση και εξοικείωση με τέτοιου εί-
δους υλικά θεωρείται απαραίτητη. Η συνεργασία όλων πάνω στο θέμα
αυτό με την ΥΕΕΑ είναι απαραίτητη, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.

Στις φωτογραφίες που φαίνονται στο τέλος του εντύπου αυτού, παρου-
σιάζονται διάφορες πηγές και θωρακίσεις που περιέχουν ραδιενεργό
υλικό και οι οποίες είναι πιθανόν να εντοπιστούν, μεταξύ άλλων, στα εξής
σημεία:

l Σε χώρους συλλογής, αποθήκευσης και διακίνησης ή σε φορτία πα-
λαιών μετάλλων.
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l Σε χυτήρια και χαλυβουργεία.

l Σε παλαιά υποστατικά, εργοστάσια ή νοσοκομεία όπου χρησιμοποι-
ούνταν ραδιενεργές πηγές. 

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που ανευρεθεί  ένα ύποπτο
αντικείμενο που μοιάζει με ραδιενεργό πηγή

Εφόσον αναγνωρίσετε το σήμα της ραδιενέργειας ή κάποιο από τα αντι-
κείμενα στις φωτογραφίες ή έχετε βρει κάποιο ύποπτο αντικείμενο που
μοιάζει με ραδιενεργό πηγή ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες:

(α) Μην αγγίζετε το αντικείμενο. 

(β) Απομακρυνθείτε από το αντικείμενο. 

Η ένταση της ακτινοβολίας και των επιπτώσεων της μειώνονται αι-
σθητά εάν υπάρχει απόσταση από την ραδιενεργό πηγή. 

(γ) Καλέστε βοήθεια.

Σε περίπτωση ανεύρεσης ύποπτων αντικειμένων, καλέστε αμέσως
το υπεύθυνο προσωπικό για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, την
ΥΕΕΑ ή την Αστυνομία.

(δ) Προστατέψτε όσους βρίσκονται κοντά στο αντικείμενο από την
έκθεση σε ακτινοβολία.

Υπάρχουν τρεις σημαντικοί κανόνες, τους οποίους πρέπει να θυμά-
στε για τη μείωση της έκθεσης σε ακτινοβολία:

l Μικρός χρόνος παραμονής κοντά σε μια πηγή.

l Μεγάλη απόσταση από την πηγή.

l Κατάλληλη θωράκιση (τοίχος μπετόν, μόλυβδος, ατσάλι) της
πηγής ή/και των ανθρώπων.



Καλό είναι να θυμάστε ότι:

Την ακτινοβολία δεν μπορούμε να την αγγίξουμε, να τη δούμε, να τη μυ-
ρίσουμε ή να την ακούσουμε. Η ακτινοβολία δεν μπορεί να ανιχνευθεί ή
να μετρηθεί με τις αισθήσεις μας χωρίς τη χρήση κατάλληλων οργάνων
ανίχνευσης ή μέτρησης, δεν προκαλεί άμεσα συμπτώματα όπως ζάλη,
τσούξιμο ματιών, ερύθημα του δέρματος, πονοκέφαλο και δεν προκαλεί
άμεσο θάνατο ή τραυματισμό. Μόνο μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας μπο-
ρούν να προκαλέσουν άμεσα σοβαρά βιολογικά αποτελέσματα.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αποφυγή των κινδύνων από κλει-
στές ραδιενεργές πηγές, είναι η καλή φύλαξη των πηγών από τους κατό-
χους τους (αδειούχα πρόσωπα) και η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας
και των όρων της άδειας.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το αδειούχο πρόσωπο (κάτοχος
πηγής) δεν μπορεί να μεταβιβάζει τον έλεγχο ή να απορρίπτει τις πηγές
χωρίς την άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής
μιας πηγής, ο κάτοχος της πρέπει να ενημερώνει αμέσως την ΥΕΕΑ.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής
μετάλλων πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ή να ανιχνεύουν μια
ραδιενεργό πηγή. Έτσι, θα αποφεύγεται ο κίνδυνος:

l Έκθεσης τους ή έκθεσης του κοινού σε επικίνδυνες δόσεις ιονίζουσας
ακτινοβολίας.

l Ραδιομίανσης των μετάλλων που θα παράγονται με τη χύτευση πα-
λαιών μετάλλων.

l Καταστροφής του περιβάλλοντος ή της περιουσίας λόγω διασποράς
ραδιοϊσοτόπων. 
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Ραδιενεργές πηγές που είναι πιθανόν 
να εντοπίσετε στο χώρο που εργάζεστε
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό 
μπορείτε να απευθύνεστε στην

Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τηλ. 2240623 - Φαξ 22663788, 22662785
Ηλ. ταχυδρομείο: info@dli.mlsi.gov.cy

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

www.mlsi.gov.cy/dli (Ακτινοπροστασία)

Για επείγοντα περιστατικά εκτός από τα πιο πάνω τηλέφωνα
μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο

τηλ.: 112

Γ.Τ.Π. 278/2010–1.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Novapress




