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                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

 
 

 
Διεξαγωγή συνάντησης εργασίας αναφορικά με οριστικοποίηση και εφαρμογή  

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Μακροπρόθεσμων  
Κινδύνων από την Έκθεση στο Pαδόνιο 

 
 
Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας διοργάνωσε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στο διάστημα 9-10 
Οκτωβρίου 2018, συνάντηση εργασίας, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στο θέμα 
φορέων, αναφορικά με συζήτηση και οριστικοποίηση του προσχεδίου του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Μακροπρόθεσμων Κινδύνων από την 
Έκθεση στο Ραδόνιο. 
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων 
φορέων, λειτουργός και εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής 
Ενέργειας, με σκοπό την υποβοήθηση της αρμόδιας Αρχής και των εμπλεκόμενων 
φορέων στην εφαρμογή των σχετικών προνοιών της νέας νομοθεσίας για 
Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια και του εν θέματι Σχεδίου Δράσης. 
 
To Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει νομοθεσία αναφορικά με την προστασία 
των επαγγελματικά εκτιθέμενων, των μελών του κοινού και του περιβάλλοντος από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες και για πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια (safety) και 
προστασία (security). 
 
Με βάση τη νέα Οδηγία 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ για τον καθορισμό βασικών προτύπων 
ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες που αναμένεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο εντός του 2018 και για την 
εφαρμογή της οποίας αρμόδια Αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κύπρος έχει υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να:  
 
(α) καθορίσει, για τις καταστάσεις υφιστάμενης έκθεσης που αφορούν έκθεση σε 
ραδόνιο, κατάλληλα επίπεδα αναφοράς για τους εργαζόμενους και τα μέλη του κοινού, 
 
(β) θεσπίσει σχετικές απαιτήσεις ακτινοπροστασίας στους χώρους εργασίας, 
 
(γ) θεσπίσει και επικαιροποιεί τακτικά Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των 

μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο μέσα σε κατοικίες, σε 
κτίρια στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό και σε χώρους εργασίας, για κάθε πηγή 
εισχώρησης ραδονίου είτε από το έδαφος είτε από τα οικοδομικά υλικά είτε από το 
νερό, λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση του θέματος με επιδημιολογικές έρευνες 
που καταδεικνύουν εμφάνιση αυξημένων περιστατικών καρκίνου των πνευμόνων 
παγκόσμια, σε συνδυασμό και με τον εξατομικευμένο κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου 
των πνευμόνων στα άτομα που καπνίζουν,  

 
(δ) μεριμνά για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία μπορεί, εάν απαιτείται, να 

περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις στην εθνική νομοθεσία για τις οικοδομές, με 
στόχο την αποφυγή της εισόδου ραδονίου στα νέα κτίρια, και 
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(ε) αναθέσει υπευθυνότητες για την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης καταστάσεων 
υφιστάμενης έκθεσης και διασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των 
αρμόδιων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης και 
προστασίας, όπως επίσης και διασφαλίζει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών 
στις αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης 
καταστάσεων έκθεσης. 

 
 
12 Οκτωβρίου 2018                   ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Αρ. φακ. 8.15.19.1 
 
 
 


