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Αριθμός  20 

 
Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ  

ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟ (NΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 
____________________ 

 
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63  

 
 
164(Η) ηνπ 2018. 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ην 
άξζξν 63 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018, εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 
 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο 
Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Κψδηθαο 
Πξαθηηθήο γηα ηελ Αθηηλνπξνζηαζία ησλ Μειψλ ηνπ Κνηλνχ) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2020. 
 

Δξκελεία. 
 
 

2. (1) 
 
  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
28.12.2018. 
 

  «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ 
Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2018, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 
ή αληηθαζίζηαληαη· 
 

164(Η) ηνπ 2018.   «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκν ηνπ 2018, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαηˑ 
 

 
 
164(Η) ηνπ 2018. 

  «Τπεξεζία Διέγρνπ» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα 
Αθηηλνβνιίεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ.  



  (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε 
θαη νη νπνίνη δελ ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνχ θαζνξηζκνχ ζ’ απηήλ, ζα έρνπλ ηελ ίδηα 
έλλνηα, ε νπνία απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο. 

Κψδηθαο Πξαθηηθήο. 
Παξάξηεκα. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
28.12.2018. 

3. Ο Κψδηθαο Πξαθηηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε 
ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο αλαθνξηθά κε ηελ αθηηλνπξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπ 
θνηλνχ (Μέξνο ΗΗ: «χζηεκα Αθηηλνπξνζηαζίαο» θαη Μέξνο VII: «Έθζεζε ηνπ Κνηλνχ» ησλ 
Καλνληζκψλ). 
 

Έλαξμε ηζρχνο. 4. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Παξάγξαθνο 3) 

 
Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ Αθηηλνπξνζηαζία ησλ Μειψλ ηνπ Κνηλνχ 

 
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 5(1)(β), πεξηνξηζηηθά 
επίπεδα δφζεο γηα ηελ αηνκηθή δφζε πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ θνηλνχ απφ ηε ζρεδηαζκέλε ιεηηνπξγία κηαο 
εγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο θαη δηαζθαιίδεη φηη ηα ελ ιφγσ πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο είλαη ζπλεπή κε ην φξην 
δφζεο γηα ην ζχλνιν ησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλεη ην ίδην άηνκν απφ φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πεγέο 
αθηηλνβνιίαο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ απφςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

(β)   Ο Καλνληζκφο 6 πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη επίπεδα αλαθνξάο γηα θαηαζηάζεηο έθζεζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο θαη γηα θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νπνίσλ, αλαθνξηθά κε ηελ 
έθζεζε ηνπ θνηλνχ, ιακβάλεηαη ππφςε ην εχξνο ησλ επηπέδσλ αλαθνξάο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Πξψην Πίλαθα 
ησλ Καλνληζκψλ, 

(γ) Ο Καλνληζκφο 11 θαζνξίδεη φξηα δφζεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ πνπ ηζρχνπλ γηα ην άζξνηζκα ησλ εηήζησλ 
εθζέζεσλ ελφο κέινπο ηνπ θνηλνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, 

(δ) Ο Καλνληζκφο 56(3) πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη 
εθηίκεζε ησλ δφζεσλ ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ, δηαρσξίδνληαο ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο ε εθηίκεζε πξέπεη λα 
δηελεξγεζεί κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη ηηο πξαθηηθέο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο αξθεί κηα εθηίκεζε ειέγρνπ, 

(ε)  Ο Καλνληζκφο 56(4) πξνλνεί φηη, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ 
θαζνξίδεη: 

(i) ηελ έθηαζε ησλ εξεπλψλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ αηφκσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο 
νδνχο έθζεζεο ζε ξαδηελεξγέο νπζίεο, 

(ii) ηελ εχινγε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ, 

(ζη) Ο Καλνληζκφο 56(4) πξνλνεί επίζεο φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε λα: 

(i) πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ησλ δφζεσλ γηα ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα, νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ:  

(αα) ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθή αθηηλνβφιεζε, κε έλδεημε, θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθηηλνβνιίαο, 

(ββ) ηελ εθηίκεζε ηεο πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ, κε έλδεημε ηεο θχζεο ηνπο θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηεο θπζηθήο θαη ρεκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ ηεο ελεξγφηεηάο ηνπο ζηα ηξφθηκα θαη ην πφζηκν λεξφ ή άιια ζρεηηθά 
ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

(γγ) ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα, θαη 

(ii)  ηεξεί αξρεία, ηα νπνία λα δηαζέηεη θαηφπηλ αίηεζεο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε ζρέζε κε ηηο 
κεηξήζεηο εμσηεξηθήο έθζεζεο θαη ξαδηελεξγνχ κίαλζεο, ηηο εθηηκήζεηο πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ 
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα, 

(δ) Οη Καλνληζκνί 57 θαη 58 ελαπνζέηνπλ ππνρξεψζεηο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε αλαθνξηθά κε ηελ 
αθηηλνπξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ, πεξηιακβαλφκελεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απφξξηςεο ξαδηελεξγψλ 
νπζηψλ, 

(ε) Οη Καλνληζκνί 63 θαη 64 θαζνξίδνπλ επίπεδα αλαθνξάο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ ηελ έθζεζε ζε 
ξαδφλην κέζα ζε θηίξηα θαη απφ ηελ εμσηεξηθή έθζεζε ζε αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπεηαη απφ νηθνδνκηθά 
πιηθά ζην εζσηεξηθφ θηηξίσλ, αληίζηνηρα, 

(ζ)  Σν άξζξν 63(1) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, γηα ζθνπνχο παξνρήο πξαθηηθήο 
θαζνδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Νφκν θαη απφ νπνηνπζδήπνηε 
Καλνληζκνχο εθδίδνληαη κε βάζε απηφλ, λα εγθξίλεη θαη λα εθδίδεη Κψδηθεο Πξαθηηθήο, Πξφηππα θαη 
Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαζεσξεί, ηξνπνπνηεί ή απνζχξεη 
νπνηεδήπνηε απηή θξίλεη ζθφπηκν, 

(η)  Με βάζε ην άξζξν 63(2) ηνπ Νφκνπ, παξάιεηςε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε 
δηάηαμε Κψδηθα Πξαθηηθήο, Πξνηχπνπ ή Πξνδηαγξαθψλ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 63(1) 
απνηειεί αδίθεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ, 
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εθδίδεη ηνλ αθφινπζν Κψδηθα Πξαθηηθήο, γηα ζθνπνχο πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ 
ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ αθηηλνπξνζηαζία 
ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ (Μέξνο ΗΗ «χζηεκα Αθηηλνπξνζηαζίαο» θαη Μέξνο VII «Έθζεζε ηνπ Κνηλνχ» ησλ Καλνληζκψλ): 
 
1. ξηα δφζεσλ γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ 
 
1.1 Γεληθά 
 
1.1.1 Ο Καλνληζκφο 11(1) πξνλνεί φηη ηα φξηα δφζεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ ηζρχνπλ γηα ην άζξνηζκα ησλ εηήζησλ 
εθζέζεσλ ελφο κέινπο ηνπ θνηλνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο. ξην δφζεο ζεκαίλεη ηελ ηηκή 
ηεο ελεξγνχ δφζεο (ή θαηά πεξίπησζε, ηεο δεζκεπζείζαο ελεξγνχ δφζεο) ή ηεο ηζνδχλακεο δφζεο γηα έλα άηνκν ζε κηα 
θαζνξηζκέλε πεξίνδν, ε νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη. 
 
1.1.2 Σν φξην ηεο ελεξγνχ δφζεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ είλαη 1 mSv αλά έηνο.  
 
1.1.3 Πέξαλ ηνπ πην πάλσ γεληθνχ νξίνπ ελεξγνχ δφζεο, ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 11(3), ηα αθφινπζα φξηα 
ηζνδχλακεο δφζεο:  
 

(α)  Γηα ηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ, ην φξην ηζνδχλακεο δφζεο είλαη 15 mSv αλά έηνο, 
(β)  γηα ην δέξκα, ην φξην ηζνδχλακεο δφζεο είλαη 50 mSv αλά έηνο θαηά κέζν φξν, γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα 1 

cm
2
 δέξκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηηζέκελε πεξηνρή. 

 
1.2 Τπνρξέσζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα φξηα δφζεσλ 
 
1.2.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη εθζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζέζεσλ ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ απφ φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, παξακέλνπλ φζν ην 
δπλαηφλ πην πξαθηηθά εθηθηφ ρακειέο θαη νη δφζεηο αθηηλνβνιίαο πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα παξακέλνπλ 
ρακειφηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα φξηα δφζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 11 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1.1.2 θαη 1.1.3 ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα Πξαθηηθήο.  
 
1.2.2 Ωο κέινο ηνπ θνηλνχ νξίδεηαη, γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, θαηά γεληθή έλλνηα, θάζε άηνκν ζηνλ 
πιεζπζκφ πνπ ελδέρεηαη λα ππνβιεζεί ζε έθζεζε ηνπ θνηλνχ, δειαδή λα ππνβιεζεί ζηελ πξάμε ηεο έθζεζεο ή ηελ 
θαηάζηαζε έθζεζεο ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη εθηφο (εμσηεξηθή έθζεζε) ή εληφο (εζσηεξηθή έθζεζε) ηνπ 
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, εθηφο εάλ ππφθεηηαη ζε επαγγεικαηηθή έθζεζε ή ζε ηαηξηθή έθζεζε (άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ).  
 
1.2.3 Αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηνλ παξφληα Κψδηθα Πξαθηηθήο, 
ζεκαίλεη, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 2, ην άηνκν πνπ ιακβάλεη δφζε θαη ην νπνίν είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ πιένλ πςειά 
εθηηζέκελσλ αηφκσλ ζηνλ πιεζπζκφ, εθηφο ησλ αηφκσλ κε αθξαίεο ή ζπάληεο ζπλήζεηεο. Γηα ζθνπνχο επαιήζεπζεο ηεο 
ηήξεζεο ηνπ εηήζηνπ νξίνπ δφζεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.1.2 θαη 1.1.3 ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ην κέινο ηνπ θνηλνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.2 ηνπ παξφληνο Κψδηθα 
Πξαθηηθήο απνηειεί θαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν.  
 
ηα Μέξε 3 θαη 4 ηεο έθδνζεο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αθηηλνπξνζηαζίαο «Assessing Dose of the Representative 
Person for the Purpose of Radiation Protection of the Public and the Optimisation of Radiological Protection: Broadening 
the Process», Annals of the ICRP, Publication 101, 2006, εμεηάδεηαη ε επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη άιια ζηνηρεία 
γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν. 
 
1.2.4 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα φξηα δφζεσλ απνηειεί απφιπηε απαίηεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ζπλήζσλ εθζέζεσλ, είλαη απίζαλν ε δφζε ελφο κέινπο ηνπ θνηλνχ λα πξνζεγγίδεη ην ζρεηηθφ φξην δφζεο. Σα 
αληίζηνηρα φξηα γηα ηνπο ελήιηθεο εξγαδφκελνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8 ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο 
επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο, θαζφηη νη εθζέζεηο πνπ ηπρφλ ζπκβαίλνπλ ζε έλα άηνκν ελψ δελ εξγάδεηαη ππφθεηληαη ζε 
μερσξηζηά φξηα πνπ ηζρχνπλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν (φξηα έθζεζεο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ). 
 
1.2.5 Οη εξγνδνηνχκελνη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, νη νπνίνη θαλνληθά δελ εθηεινχλ εξγαζία κε ηνλίδνπζα 
αθηηλνβνιία, πξέπεη λα ζεσξνχληαη γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη εθαξκνγήο νξίσλ δφζεσλ, ζχκθσλα κε ηε γεληθή 
αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δφζεσλ ζην άξζξν 10(γ) ηνπ Νφκνπ, σο κέιε ηνπ θνηλνχ. Οη δφζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ 
ηέηνηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη ινγηθά λα βξίζθνληαη πνιχ πην θάησ απφ ηα φξηα ησλ δφζεσλ γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 11 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1.1.2 θαη 1.1.3 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. Ωζηφζν, ζε 
θάζε πεξίπησζε, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε ζσξεπηηθή έθζεζε ησλ εξγνδνηνχκελψλ ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο ζεσξνχληαη κέιε ηνπ θνηλνχ, 
δελ ππεξβαίλεη έλα ζρεηηθφ φξην δφζεο. Πξνο ηνχην, ζηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο επηρείξεζεο θαη εξγνδφηε εμσηεξηθψλ 
εξγαδνκέλσλ, ε ζπκβαηηθή ζπκθσλία ή ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη εξγνδφηε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδφκελσλ πνπ 
πξέπεη λα ζπλάπηνληαη θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 41, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο πξαθηηθέο 
πηπρέο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ θαη φζσλ άιισλ εξγαδνκέλσλ, είηε εξγνδνηνχληαη κφληκα ζηελ 
επηρείξεζε είηε απφ ηνλ εξγνδφηε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ζεσξνχληαη φηη απνιακβάλνπλ πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ, 
ζχκθσλα κε ηα δηακεηβφκελα πην πάλσ. 
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1.3 Δπίδεημε ζπκκφξθσζεο κε ηα φξηα δφζεσλ 
 
1.3.1 Σα φξηα δφζεσλ πνπ εθθξάδνληαη σο «ελεξγφο δφζε» θαη «ηζνδχλακε δφζε» είλαη πνζφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη 
πξσηίζησο απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Αθηηλνπξνζηαζίαο (ICRP) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί ζηα ζρεηηθά πξφηππα αζθάιεηαο ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ηα Δπξσπατθά βαζηθά πξφηππα αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο (Οδεγία 2013/59/Δπξαηφκ) θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Ζ 
ελεξγφο δφζε αθνξά νιφθιεξν ην ζψκα θαη ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ ηζνδχλακσλ δφζεσλ ζε φινπο 
ηνπο ηζηνχο θαη φξγαλα ηνπ ζψκαηνο απφ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αθηηλνβφιεζε. Ζ ηζνδχλακε δφζε ζρεηίδεηαη κε ηε 
δφζε πνπ ιακβάλεηαη απφ έλαλ ηζηφ ή κέξνο ηνπ ζψκαηνο, γηα παξάδεηγκα ην δέξκα ή ηνλ νθζαικφ θαη ζεκαίλεη ηελ 
απνξξνθνχκελε δφζε ζε έλαλ ηζηφ ή φξγαλν, ζηαζκηζκέλε γηα ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο.  
 
1.3.2 Ζ εθηίκεζε ηεο ελεξγνχ δφζεο θαη ηεο ηζνδχλακεο δφζεο απφ ηελ εμσηεξηθή αθηηλνβνιία, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε κε 
ηα φξηα δφζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 11 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1.1.2 θαη 1.1.3 ηνπ παξφληνο Κψδηθα 
Πξαθηηθήο, πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ ηππνινγία πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, θάησ απφ ηνπο φξνπο 
«ελεξγφο δφζε» θαη «ηζνδχλακε δφζε», αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπο 
ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηζηνχ πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πξψην Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγνχ δφζεο θαη 
ηεο ηζνδχλακεο δφζεο απφ ηελ εζσηεξηθή αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηχπνη πνπ θαζνξίδνληαη θάησ απφ ηνπο 
φξνπο «δεζκεπζείζα ελεξγφο δφζε» θαη «δεζκεπζείζα ηζνδχλακνο δφζε» επίζεο ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ. 
 
1.3.3 Κάζε αλαθνξά ζηελ ελεξγφ δφζε ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ηεο ελεξγνχ δφζεο απφ ηελ εμσηεξηθή αθηηλνβνιία θαη ηε 
δεζκεπζείζα ελεξγφ δφζε απφ ηελ εζσηεξηθή αθηηλνβνιία. Ζ ηζνδχλακε δφζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δεζκεπζείζα 
ηζνδχλακε δφζε απφ ηελ εζσηεξηθή αθηηλνβνιία. Ζ δεζκεπζείζα δφζε απφ ηελ πξφζιεςε ελφο ξαδηνλνπθιηδίνπ είλαη ε 
δφζε πνπ εθηηκάηαη φηη ιακβάλεηαη απφ έλαλ ηζηφ ή φξγαλν γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 50 εηψλ κεηά ηελ πξφζιεςε (ή 
πεξίνδν 70 εηψλ γηα ηα παηδηά). Ζ πξφζιεςε κπνξεί λα ζπκβεί απφ εηζπλνή ή θαηάπνζε ξαδηνκίαλζεο ή απφ 
ξαδηνλνπθιίδηα πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ πιεγψλ φπσο θφςηκν ζην ρέξη. 
 
1.3.4 Ζ εθηίκεζε ηεο δεζκεπζείζαο ελεξγνχ δφζεο θαη ηεο δεζκεπζείζαο ηζνδχλακεο δφζεο κεηά ηελ πξφζιεςε 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην ζψκα πξέπεη λα αλάγεηαη ζην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο πξφζιεςεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε 
κε ηα ηζρχνληα φξηα δφζεο. Δάλ ν βηνινγηθφο ή θπζηθφο ρξφλνο εκηδσήο ελφο ξαδηνλνπθιηδίνπ είλαη κηθξφο, είλαη πηζαλφ 
φηη φιε ε δφζε ιακβάλεηαη θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά ην νπνίν ζπλέβεθε ε πξφζιεςε ηνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ. 
Ωζηφζν, εάλ ην ξαδηνλνπθιίδην είλαη κεγάινπ ρξφλνπ εκηδσήο θαη είλαη επνκέλσο πηζαλφ λα παξακείλεη ζηνλ νξγαληζκφ 
γηα πνιινχο κήλεο ή ρξφληα, είλαη πηζαλφ φηη ε δφζε ζα θαηαλεκεζεί ζε πνιιά εκεξνινγηαθά έηε. Δίλαη δηεζλψο 
απνδεθηφ φηη ε δεζκεπζείζα δφζε γηα έλα άηνκν απνδίδεηαη ζην αξρείν δφζεσλ ηνπ αηφκνπ γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο ηεο 
πξφζιεςεο ηνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ. 
 
1.3.5 Οη δφζεηο πνπ ιακβάλνληαη σο απνηέιεζκα εθζέζεσλ ζε θπζηθή αθηηλνβνιία ππνβάζξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε 
ζηελ επίδεημε ζπκκφξθσζεο κε ηα φξηα δφζεο. 
 
1.4 ξην δφζεο γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ γηα εθζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθή 
δηάγλσζε ή ζεξαπεία 
 
1.4.1 Σα άηνκα πνπ ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία επεηδή βξίζθνληαη θνληά ζε έλαλ αζζελή πνπ έρεη 
ππνβιεζεί ή ππνβάιιεηαη ζε ηαηξηθή έθζεζε γηα ζθνπνχο δηάγλσζεο ή ζεξαπείαο θαη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 
σο άηνκα «παξέρνληα θξνληίδα», δειαδή ελήιηθα άηνκα πνπ ζε γλψζε ηνπο θαη εζειεκέλα εθηίζεληαη ζε ηνλίδνπζα 
αθηηλνβνιία βνεζψληαο, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζηελ ππνζηήξημε, ηε θξνληίδα θαη ηελ αλαθνχθηζε 
αηφκσλ πνπ ππνβάιινληαη ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εθζέζεηο, ππφθεηληαη ζηα φξηα δφζεσλ γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ. 
Σέηνηα άηνκα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνγέλεηα, θίινπο θαη γλσζηνχο ηνπ εθηηζέκελνπ αηφκνπ, θαζψο θαη κέιε 
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ.  
 
1.4.2 Γεληθά, αλ θαη νη δφζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ζπγγελείο, θίινπο θαη γλσζηνχο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλακέλεηαη 
λα είλαη κηθξέο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ ην φξην ηνπ 1 mSv εηεζίσο λα εθαξκφδεηαη κε επειημία. πλεπψο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηελ εγθαηάζηαζε φπνπ 
ζπκβαίλνπλ εθζέζεηο γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. ηαηξηθφ θέληξν) λα εθαξκφζεη πεξηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο ελεξγνχ 
δφζεο γηα ην θνηλφ ιακβάλνληαο ηνλ κέζν φξν πέληε (5) εηψλ, δειαδή ε ελεξγφο δφζε ζε δηάζηεκα πέληε εηψλ λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 5 mSv ή ν κέζνο φξνο ηεο ελεξγνχ δφζεο ζε κηα πεληαεηία λα κελ ππεξβαίλεη ην 1 mSv εηεζίσο. 
  
1.4.3 Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ παξερφλησλ θξνληίδα, θαζνξίδνληαη πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο (βι. θαη παξάγξαθν 5.2 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 46(5) θαη νη εθζέζεηο απηέο εμεηάδνληαη ζην εθαξκνδφκελν 
ζχζηεκα αθηηλνπξνζηαζίαο σο εθζέζεηο γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. 
 
2. Βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο 
 
2.1 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 11 (παξάγξαθνο 1.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο), ν Καλνληζκφο 
58 πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα επηηπγράλεη θαη δηαηεξεί ηα βέιηηζηα δπλαηά 
επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ. Αλάκεζα ζε άιια κέηξα, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη κέηξα γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ εγθαηάζηαζε (Καλνληζκφο 58(1)(δ)). 
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2.2 H επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηπρφλ πξνκεζεπηέο, εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 
πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνμήισζε κηαο πεγήο, 
ιακβάλνληαο ππφςε: 
 

(α)  Πηζαλέο κεηαβνιέο ζε ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθζεζε ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ, φπσο 
αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ρξήζε ηεο πεγήο, κεηαβνιέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δηαζπνξάο, 
κεηαβνιέο ζηηο νδνχο έθζεζεο ή αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ αηφκνπ, 

(β)  νξζέο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία παξφκνησλ πεγψλ ή ηε δηεμαγσγή παξφκνησλ πξαθηηθψλ, 
(γ)  πηζαλή ζπζζψξεπζε ζην πεξηβάιινλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ απφ ηηο απνξξίςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 

πεγήο, 
(δ)  ηηο αβεβαηφηεηεο ζηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ. 

 
2.3 πλαθψο, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 56(1), ε αξκφδηα Αξρή, ελεξγψληαο κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ, δηαζθαιίδεη φηη 
ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα, ζηνλ βαζκφ ηνπ επιφγσο εθηθηνχ, ψζηε ε ζπκβνιή θάζε πξαθηηθήο ζηελ έθζεζε 
ηνπ θνηλνχ ζην ζχλνιφ ηεο λα δηαηεξείηαη ζην ρακειφηεξν εθηθηφ επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθνχο θαη 
θνηλσληθνχο παξάγνληεο (βειηηζηνπνίεζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο) θαη φηη ην ζχλνιν απηψλ ησλ 
ζπκβνιψλ αμηνινγείηαη ηαθηηθά. 
 
2.4 Οη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ, 
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 56(2), ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηελ 
εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο θαη κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ γηα ην θνηλφ απφ εγθεθξηκέλεο 
πξαθηηθέο. Σν εχξνο ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ ελερφκελν θίλδπλν έθζεζεο. Σν Μέξνο 5 
«Methodology for Prospective Radiological Environmental Impact Assessment» ηεο έθδνζεο «Prospective Radiological 
Environmental Impact Assessment for Facilities and Activities», General Safety Guide No. GSG-10, Βηέλλε, 2018, ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, παξέρεη, κεηαμχ άιισλ, θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ξαδηνινγηθψλ επηπηψζεσλ ζην θνηλφ απφ εθζέζεηο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 
2.5 Σα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε Τπεξεζία Διέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεσλ, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, έλαληη πξαθηηθψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη έγθξηζε, απαξηζκνχληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 55(1) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
 

(α)  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε κηαο εγθαηάζηαζεο απφ άπνςεο 
αθηηλνπξνζηαζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ δεκνγξαθηθψλ, κεηεσξνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, 
πδξνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ ή άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, 

(β)  ε Τπεξεζία Διέγρνπ εγθξίλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε παξνρή θαηάιιειεο 
πξνζηαζίαο απφ νπνηαδήπνηε έθζεζε ή ξαδηελεξγφ κίαλζε πνπ ελδέρεηαη λα επεθηαζεί έμσ απφ ηελ 
πεξίκεηξν ηεο εγθαηάζηαζεο, ή ξαδηελεξγφ κίαλζε πνπ ελδέρεηαη λα επεθηαζεί ζην έδαθνο θάησ απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε, 

(γ)  ε Τπεξεζία Διέγρνπ εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηα ζρέδηα γηα ηελ απφξξηςε ξαδηελεξγψλ ιπκάησλ, 
 
3. Δθηίκεζε ησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλεη ην θνηλφ 
 
3.1 Ο Καλνληζκφο 56(3) πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη εθηίκεζε ησλ 
δφζεσλ ζην θνηλφ. Ο θαζνξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη δηαρσξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο νπνίεο ε εθηίκεζε πξέπεη λα 
δηελεξγεζεί κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη ησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο νπνίεο αξθεί κηα εθηίκεζε ειέγρνπ.  
 
3.2 Οη πξαθηηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εθζέζεηο απφ: 
 

(α)  Σελ απφξξηςε πγξψλ θαη αέξησλ ξαδηελεξγψλ ιπκάησλ απφ εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ (άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ) (βι. θαη έθδνζε «Regulatory Control of 
Radioactive Discharges to the Environment», General Safety Guide No. GSG-9, Βηέλλε, 2018, ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο), 

(β)  ηελ απεπζείαο αθηηλνβφιεζε απφ πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ, π.ρ. απφ 
γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο ζε εγθαηάζηαζε φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαηξηθέο εθζέζεηο, απφ έλαλ αζζελή πνπ 
ιακβάλεη εμηηήξην απφ ηαηξηθφ θέληξν κεηά απφ ζεξαπεία κε ξαδηνλνπθιίδηα, απφ ηε βηνκεραληθή ξαδηνγξαθία, 
απφ ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, θαη 

(γ)  ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα (βι. θαη έθδνζε «Radiation Safety for Consumer Products», Specific Safety Guide 
No. SSG-36, Βηέλλε, 2016, ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο). 

 
3.3 Με βάζε ηελ έθδνζε ICRP 101 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηή ε απεπζείαο παξαθνινχζεζε ηεο δφζεο ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ. Ζ 
παξαθνινχζεζε πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ ζε έθζεζε αηφκσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε δφζε ζην θνηλφ δελ κεηξηέηαη άκεζα, πξέπεη λα εθηηκάηαη κε βάζε ηηο 
πεξηβαιινληηθέο ζπγθεληξψζεηο, θαηάιιεια δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.5 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ δφζεο (ζηελ πεξίπησζε 
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πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ). Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δφζεο δηαθέξνπλ, απφ 
κεκνλσκέλεο εθηηκήζεηο (πξνζδηνξηζηηθή εθηίκεζε) κέρξη θαηαλνκή ησλ δφζεσλ (πηζαλνινγηθή εθηίκεζε). 
 
3.4 Ζ  αμηνιφγεζε ηεο δφζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία πνιιαπιψλ ζηαδίσλ (ICRP 101). Σν πξψην ζηάδην 
είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεγή ηεο έθζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο 
θαη ηηο πνζφηεηεο ξαδηνλνπθιηδίσλ θαη ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπγθεληξψζεηο ξαδηνλνπθιηδίσλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ πεγή. Σν ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπγθεληξψζεσλ απηψλ κε 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλήζεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζελάξην έθζεζεο (βι. παξάγξαθν 3.5 ηνπ παξφληνο Κψδηθα 
Πξαθηηθήο). Σν ηέηαξην ζηάδην είλαη ε ρξήζε ζπληειεζηψλ πνπ είηε ζπζρεηίδνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ αέξα ή ην 
έδαθνο κε εμσηεξηθνχο ξπζκνχο δφζεο (εμσηεξηθέο δφζεηο) είηε κεηαηξέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζιήςεηο ζε δφζε 
(εζσηεξηθέο δφζεηο). Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε άζξνηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή δφζε, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 
3.5 Ζ δφζε απφ κηα πεγή πνπ ιακβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε άηνκν εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ν 
ρξφλνο, ε ηνπνζεζία, ε κεηαθνξά ξαδηνλνπθιηδίσλ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνπλ θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο (π.ρ. ξπζκφο αλαπλνήο), δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο 
(π.ρ. πνζνζηφ θαηαλάισζεο δηαθφξσλ ηξνθίκσλ), δεδνκέλα δηακνλήο (π.ρ. ηχπνο θαηνηθίαο), ρξήζε ηνπηθψλ πφξσλ 
(π.ρ. γεσξγηθψλ πφξσλ), ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θνιχκβεζε), θαζψο θαη θάζε άιιε κεκνλσκέλε εηδηθή 
πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηήζηαο δφζεο. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ, ην ζχλνιν απηψλ 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ ελ ιφγσ πεγή γηα ην ελ ιφγσ άηνκν αλαθέξεηαη σο «ζελάξην 
έθζεζεο». ηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαηξνθή, ηε δηακνλή θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηηκεζεί 
ε έθζεζε ραξαθηεξίδνληαη σο δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ αηφκνπ. 
 
3.6 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ησλ ιακβαλφκελσλ δφζεσλ απφ ην θνηλφ κε 
ξεαιηζηηθφ ηξφπν, π.ρ. κεηξήζεηο, γηα φιεο ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο αλακέλεηαη φηη:  
 

(α)  Οη δφζεηο ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ πξνζεγγίδνπλ ηα φξηα δφζεο ηνπ Καλνληζκνχ 11 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1.1.2 
θαη 1.1.3 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, δειαδή γηα ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο ε εθηίκεζε ησλ δφζεσλ ζην 
θνηλφ, κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ, θηάλεη κέρξη θαη ην 75% ηνπ εηήζηνπ νξίνπ δφζεο γηα ηα 
κέιε ηνπ θνηλνχ, ή/θαη 

(β)  νη πξαγκαηηθέο δφζεηο ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ δχλαληαη, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ιφγσ ζρεηηθήο αβεβαηφηεηαο ή 
άιισλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ, λα δηαθέξνπλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 0,25 mSv εηεζίσο απφ ηηο ηηκέο δφζεσλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ. 

 
3.7 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δφζεσλ ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, ε Τπεξεζία Διέγρνπ: 
 

(α)  Καζνξίδεη ηελ έθηαζε ησλ εξεπλψλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ αηφκσλ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο νδνχο έθζεζεο ζε ξαδηελεξγέο νπζίεο, θαη 

(β)  θαζνξίδεη εχινγε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν (α) πην 
πάλσ. 

 
3.8 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο ησλ δφζεσλ γηα ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα, νη 
νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ:  
 

(α)  Δθηίκεζε ησλ δφζεσλ πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθή αθηηλνβφιεζε, κε έλδεημε, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο αθηηλνβνιίαο, 

(β)  εθηίκεζε ηεο πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ, κε έλδεημε ηεο θχζεο ηνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηεο θπζηθήο θαη 
ρεκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο ελεξγφηεηάο ηνπο ζηα ηξφθηκα 
θαη ην πφζηκν λεξφ ή άιια ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη 

(γ)  εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ δφζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα. 
 
3.9 Οη δηάθνξεο νδνί έθζεζεο ζε ξαδηελεξγέο νπζίεο θαη ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.7 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
δηακεηβφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5.26 έσο 5.31 θαη 5.32 έσο 5.35, αληίζηνηρα, ηεο έθδνζεο GSG-10 ηνπ Γηεζλνχο 
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
Σν Μέξνο 2 ηεο έθδνζεο ICRP 101 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο εμεηάδεη ηε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο δφζεο πξνο ηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεγέο αθηηλνβνιίαο. 
 
3.10 Αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2(α) ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ε εθηίκεζε 
ησλ δφζεσλ γηα ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα κπνξεί λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα δηακεηβφκελα: 
 

(α)  ηηο παξαγξάθνπο 5.43 έσο 5.58 ηεο έθδνζεο GSG-9 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.2(α) ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, θαη 

(β)  ζηηο παξαγξάθνπο 5.36 έσο 5.37 ηεο έθδνζεο GSG-10 ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.4 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
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3.11 Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3.7(β) ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ε παξαθνινχζεζε θαη 
επαλαμηνιφγεζε απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.7(α) ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο πξέπεη λα γίλεηαη ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην άξζξν 45(8) ηνπ Νφκνπ, ηνπιάρηζηνλ θάζε έλα (1) έηνο. Ζ επαλαμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε πηζαλψλ αιιαγψλ ζηηο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ξαδηνινγηθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία. Ζ εθηίκεζε ησλ ξαδηνινγηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα αλαζεσξείηαη εάλ ππάξρνπλ 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
3.12 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ηεξεί αξρεία, ηα νπνία πξέπεη λα θαζηζηά δηαζέζηκα, θαηφπηλ αίηεζεο, ζε 
φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο ηεο εμσηεξηθήο έθζεζεο θαη ηεο ξαδηελεξγνχ κίαλζεο, ηηο 
εθηηκήζεηο πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα 
αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα. 
 
3.13 Γηα λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ζε εμσηεξηθή αθηηλνβνιία, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εθηηκά 
ή κεηξά ηα πςειφηεξα δπλαηά πνζά δφζεσλ ζηα νπνία εθηίζεληαη ή είλαη πηζαλφλ λα εθηίζεληαη ηα κέιε ηνπ θνηλνχ. 
Πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξίζεη ηελ νκάδα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη πην πηζαλφ λα ιάβεη ηηο πςειφηεξεο δπλαηέο 
εθζέζεηο. Σέηνηεο νκάδεο κπνξνχλ λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θίινη ή γλσζηνί πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 
ζπρλέο επηζθέςεηο ζε ρξφληνπο αζζελείο ζε ηαηξηθά θέληξα φπνπ εθηειείηαη εξγαζία κε αθηηλνβνιία, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 
ή θίινη πνπ ζπλνδεχνπλ έλαλ αζζελή ζε ζάιακν αθηηλνζεξαπείαο θαη πεξηκέλνπλ ζε παξαπιήζηα αίζνπζα αλακνλήο, 
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινη αηφκσλ πνπ ππφθεηηαη ζε ηαηξηθέο εθζέζεηο θαη’ νίθνλ κέζσ θνξεηψλ γελλεηξηψλ 
αθηηλνβνιίαο, κέιε εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νπνηαδήπνηε άηνκα κπνξνχλ λα βξεζνχλ θνληά ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο 
φπνπ δηεμάγνληαη πξαθηηθέο βηνκεραληθήο ξαδηνγξαθίαο. 
 
3.14 Ζ αξρή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγνχ δφζεο απφ ηελ εμσηεξηθή αθηηλνβνιία (Eext) ζε κSv αλά έηνο ζε έλα 
αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν είλαη: 
 

(α)  Ζ ρξήζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ ξπζκνχ δφζεο (D) ζην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν, ζε κSv h
-1

, κεηξνχκελνπ 
αλά ψξα, θαη 

(β)  ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ κε ηνλ αξηζκφ σξψλ (N) θαηά ηηο νπνίεο εθηίζεηαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν, ζε 
έλα έηνο. 

 
3.15 Γηαθνξεηηθέο νκάδεο αηφκσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ. Γηα 
παξάδεηγκα, έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ρξφληνπ αζζελή πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπρλέο επηζθέςεηο ζηνλ αζζελή ζ’ έλα 
αθηηλνζεξαπεπηηθφ θέληξν κπνξεί λα εθηεζεί γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο ζε αθηηλνβνιία απφ έλα άηνκν πνπ ζπλνδεχεη έλαλ 
αζζελή κεηά απφ ζεξαπεία κε ρνξήγεζε ξαδηνλνπθιηδίσλ, αιιά πηζαλφλ λα ιάβεη ρακειφηεξε δφζε. Ζ έθζεζε ζην 
αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν πξέπεη λα εθηηκάηαη κε ηελ εμίζσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.16 ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα φιεο ηηο νκάδεο αηφκσλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα δερζνχλ ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο εθζέζεηο. Ωο δφζε 
ζην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν πξέπεη λα επηιέγεηαη πάληνηε ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα. 
 
3.16 Ζ ελεξγφο δφζε απφ ηελ εμσηεξηθή αθηηλνβνιία (Eext) ζην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 
 

Eext = D x N 
 

φπνπ D είλαη ν κέγηζηνο κεηξνχκελνο ξπζκφο δφζεο ζηνλ ρψξν φπνπ είλαη πηζαλφ λα δηαθηλνχληαη κέιε ηνπ θνηλνχ (ζε 
κSv h

-1
) θαη N είλαη ν αξηζκφο σξψλ θαηά ηηο νπνίεο εθηίζεηαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν ζε έλα έηνο. 

 
ην παξάδεηγκα ηεο δηεμαγσγήο πξαθηηθψλ βηνκεραληθήο ξαδηνγξαθίαο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ 
παξάγξαθν 3.13 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, φπνπ είλαη ζεσξεηηθά πηζαλφ έλα κέινο ηνπ θνηλνχ λα πιεζηάδεη ζηελ 
πεξηνρή δηεμαγσγήο ηεο πξαθηηθήο θάζε κέξα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο γηα 10 ιεπηά, ε εηήζηα ελεξγφο δφζε (Eext) ζε 
κSv ζην αληηπξνζσπεπηηθφ άηνκν δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 
 

Eext = D x 10/60 x 365 
 
4. Δγθεθξηκέλα φξηα γηα ηελ απφξξηςε ξαδηελεξγψλ ιπκάησλ 
 
4.1 Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 55(2), ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο γηα απφξξηςε πνπ παξαρσξείηαη ζε επηρείξεζε, θαζψο θαη 
ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο, απαηηήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφξξηςε ξαδηελεξγψλ ιπκάησλ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ 
θαζνξίδεη, θαηά πεξίπησζε, εγθεθξηκέλα φξηα γηα ηελ απφξξηςε ξαδηελεξγψλ ιπκάησλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ γίλεηαη 
κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη λα απερνχληαη 
νη νξζέο πξαθηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
4.2 Δπηπιένλ, νη εγθξίζεηο γηα απφξξηςε ιακβάλνπλ ππφςε, θαηά πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα γεληθψλ εθηηκήζεσλ 
ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε βάζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ θαηεπζπληήξησλ ζπζηάζεσλ, φπνπ νη εθηηκήζεηο απηέο 
έρνπλ δηελεξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνχληαη ηα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα γηα ηε καθξνρξφληα 
πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.  
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5. Πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ 
 
5.1 Ο Καλνληζκφο 5(1) πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο γηα ηελ αηνκηθή δφζε 
πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ θνηλνχ απφ ηε ζρεδηαζκέλε ιεηηνπξγία κηαο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο, κε ζθνπφ ηε δπλεηηθή 
βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο. Σα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο αθνξνχλ ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ ιφγσ φισλ ησλ πεγψλ 
θαη πξαθηηθψλ αθηηλνβνιίαο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα έγθξηζε, γηα παξάδεηγκα, γηα 
απνξξίςεηο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ή ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ 
ή γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζσξάθηζεο ελφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηε δηεμαγσγή 
δξαζηεξηνηήησλ, π.ρ. δσκαηίνπ ζε ηαηξηθφ θέληξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αθηηλνβφιεζε κε αθηίλεο Υ.  
 
5.2 Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο, ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο θαζνξίδνληαη, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 5, απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, ελψ γηα ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο, ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο αθνξνχλ κφλν ηνπο παξέρνληεο 
θξνληίδα θαη ηνπο εζεινληέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηαηξηθή θαη βηνταηξηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηα δηακεηβφκελα ζηνλ 
Καλνληζκφ 46(5). 
 
5.3 Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 2, πεξηνξηζηηθφ επίπεδν δφζεο ζεκαίλεη ην πηζαλνινγνχκελν αλψηαην επίπεδν ησλ 
κεκνλσκέλσλ αηνκηθψλ δφζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ην εχξνο ησλ επηινγψλ πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο γηα κηα δεδνκέλε πεγή αθηηλνβνιίαο ζε κηα θαηάζηαζε ζρεδηαζκέλεο έθζεζεο. 
 
5.4 Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο είλαη ζπκβαηά κε ην φξην δφζεο γηα ην ζχλνιν 
ησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλεη ην ίδην άηνκν απφ φιεο ηηο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πεγέο αθηηλνβνιίαο, νη νπνίεο 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο απφ άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο. Ζ δφζε πνπ ππνινγίδεηαη γηα ζχγθξηζε κε ην πεξηνξηζηηθφ 
επίπεδν δφζεο είλαη ην άζξνηζκα ηεο ελεξγνχ δφζεο απφ ηελ εμσηεξηθή έθζεζε ζε έλα έηνο θαη ηεο δεζκεπζείζαο 
ελεξγνχ δφζεο πνπ πξνζιακβάλεηαη εληφο ηνπ ηδίνπ έηνπο. Σν πεξηνξηζηηθφ επίπεδν δφζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή 
απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιίζεη φηη ην άζξνηζκα ησλ δφζεσλ απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο γηα φιεο ηηο πεγέο πνπ 
κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ έθζεζε ελφο κέινπο ηνπ θνηλνχ παξακέλεη εληφο ηνπ νξίνπ δφζεο. πλεπψο, ε ηηκή ηνπ 
πεξηνξηζηηθνχ επηπέδνπ δφζεο πξέπεη λα είλαη ςειφηεξε απφ ην επίπεδν εμαίξεζεο ησλ 10 κSv αλά έηνο πνπ 
θαζνξίζηεθε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ (βι. Σξίην Πίλαθα ηνπ Νφκνπ, Μέξνο Η, ζηνηρείν 3(ε)(i)). 
 
5.5 Ζ εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ επηπέδσλ δφζεο είλαη έλα απφ πνιιά άιια εξγαιεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ 
ησλ αηνκηθψλ εθζέζεσλ ζην κέηξν πνπ είλαη ινγηθά εθηθηφ. Σα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 5.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο ζεζπίδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ αηνκηθή ελεξγφ ή ηζνδχλακε δφζε θαηά 
ηε δηάξθεηα θαζνξηζκέλεο θαη θαηάιιειεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 
  
5.6 Οη ξεαιηζηηθέο πξνβιέςεηο ησλ επηκέξνπο δφζεσλ ζηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε 
πξνηεηλφκελα κέηξα ειέγρνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε ηελ ηηκή πνπ επηιέρζεθε σο 
πεξηνξηζηηθφ επίπεδν δφζεο. Δάλ νη πξνβιεπφκελεο δφζεηο ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ πεξηνξηζηηθνχ επηπέδνπ δφζεο, ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο αλακέλεηαη φηη ζα επηιέμεη θαηαιιειφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα κέηξα ειέγρνπ ηεο εγθεθξηκέλεο 
πξαθηηθήο, πξνθεηκέλνπ νη δφζεηο πνπ δέρνληαη ηα κέιε ηνπ θνηλνχ λα δηαηεξνχληαη ηφζν ρακειέο φζν είλαη εχινγα 
εθηθηφ. 
 
5.7 Έλα πεξηνξηζηηθφ επίπεδν δφζεο δελ απνηειεί φξην δφζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη είλαη απνδεθηφ νη πξνβιεπφκελεο δφζεηο λα ππεξβνχλ ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο, φηαλ, 
γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε άιινη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ επηινγή 
θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο. Ωζηφζν, εάλ ε πξνβιεπφκελε δφζε πιεζηάδεη ή 
ππεξβαίλεη ην πεξηνξηζηηθφ επίπεδν δφζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη δξνκνιφγεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απαηηείηαη. 
 
5.8 Σα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο είλαη γεληθά θαηάιιεια γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ 
άκεζε αθηηλνβνιία ή ξαδηελεξγφ κίαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κε πεγέο αθηηλνβνιίαο, θπξίσο επεηδή ηα 
άηνκα απηά ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηέηνηεο πεγέο. Σν γεληθφ πεξηνξηζηηθφ επίπεδν αλαθνξάο γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαζνξίδεηαη ζην 0,3 mSv εηεζίσο, θαηά ην κέγηζην. Σν επίπεδν απηφ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηηο 
εθηηκήζεηο ηεο δφζεο γηα ηα αληηπξνζσπεπηηθά άηνκα πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ηελ πςειφηεξε κέζε δφζε απφ ηελ 
εξγαζία κε πεγέο αθηηλνβνιίαο. 
 
5.9 Γπλεηηθέο εθζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ ζε αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κε πξνγξακκαηηζκέλε έθιπζε 
ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ, π.ρ. απφ ηελ θαθφβνπιε ρξήζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, απφ ελέξγεηεο πνπ 
ζπλεπάγνληαη ηελ απψιεηα ειέγρνπ κηαο πεγήο αθηηλνβνιίαο θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλέο 
ζεκαληηθέο κειινληηθέο εθζέζεηο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, π.ρ. εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ 
κεηά ην θιείζηκφ ηνπο. 
 
5.10 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ δηεμάγνπλ πξαθηηθέο γηα ζθνπνχο ηαηξηθψλ εθζέζεσλ πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηε 
ρξήζε πεξηνξηζηηθψλ επηπέδσλ δφζεο γηα ηα κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ δελ παξέρνπλ θξνληίδα αιιά είλαη πηζαλφ λα 
εθηεζνχλ ζε αθηηλνβνιία (π.ρ. άιινη αζζελείο, επηζθέπηεο, ζπλνδνί), σο απνηέιεζκα, γηα παξάδεηγκα, ηεο απφ θνηλνχ 
κεηαθνξάο ή ζπζηέγαζεο κε αζζελή ζηνλ νπνίν έρνπλ ρνξεγεζεί ξαδηνλνπθιίδηα. Ωζηφζν, ε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο 
κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα ή ηα ηζρχνληα κέηξα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν γηα 
ζθνπνχο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηνπ θνηλνχ ζε φια ηα ζηάδηα κέρξη θαη ηελ απνδέζκεπζε ηέηνησλ αζζελψλ απφ ην 
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ηαηξηθφ θέληξν θαη δελ απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθψλ πεξηνξηζηηθψλ επηπέδσλ δφζεο κεηά ηελ απνδέζκεπζε ηνπ 
αζζελνχο απφ ην ηαηξηθφ θέληξν. 
 
6. Δπίπεδα αλαθνξάο  
 
6.1 Ο Καλνληζκφο 6(3)(β) πξνλνεί φηη, γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ, ν θαζνξηζκφο ησλ επηπέδσλ αλαθνξάο απφ ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ ιακβάλεη ππφςε ην εχξνο ησλ επηπέδσλ αλαθνξάο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Πξψην Πίλαθα ησλ 
Καλνληζκψλ.  
 
6.2 Με ηελ επηθχιαμε ησλ επηπέδσλ αλαθνξάο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηζνδχλακεο δφζεηο, ηα επίπεδα αλαθνξάο γηα ηελ 
έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζε ηηκέο ελεξγνχ δφζεο θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Πξψην Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, σο εμήο:  
 

(α)  Μεηαμχ ηνπ 1 θαη 20 mSv αλά έηνο, γηα ηηο θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο, θαη  
(β)  κεηαμχ ησλ 20 θαη ησλ 100 mSv αλά έηνο (άκεζε ή εηήζηα ιήςε), γηα ηηο θαηαζηάζεηο έθζεζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 
 
6.3 Γηα ηηο θαηαζηάζεηο έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ έρεη θαζνξίζεη επίπεδα αλαθνξάο ζην χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 53 ηνπ Νφκνπ θαη έρεη εγθξηζεί ην 2019 απφ 
ηνλ Τπνπξγφ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 53 θαη 54 ηνπ Νφκνπ. 
 
6.4 Γηα ηε κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε κηα θαηάζηαζε πθηζηάκελεο έθζεζεο, ε Τπεξεζία 
Διέγρνπ έρεη επίζεο θαζνξίζεη ζην πην πάλσ χζηεκα Γηαρείξηζεο Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο θαηάιιεια επίπεδα 
αλαθνξάο, ηδίσο κεηά ηελ άξζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπσο ε επαλεγθαηάζηαζε. 
 
6.5 Γηα ηηο θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ έρεη θαζνξίζεη επίπεδα αλαθνξάο ζηελ Δζληθή 
ηξαηεγηθή γηα ηε Γηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ Τθηζηάκελεο Έθζεζεο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 58 ηνπ Νφκνπ θαη ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην 2019, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 62. Ο Καλνληζκφο 62 πξνλνεί, κεηαμχ άιισλ, φηη, γηα ηηο πεξηνρέο καθξνρξφληαο ππνιεηπφκελεο 
ξαδηνκίαλζεο ζηηο νπνίεο έρεη απνθαζηζηεί λα επηηξαπεί ε δηακνλή θαη ε επαλέλαξμε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, έλα απφ ηα κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο έθζεζεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο πνπ δχλαληαη λα ζεσξνχληαη θαλνληθέο είλαη ν θαζνξηζκφο θαηάιιεισλ επηπέδσλ αλαθνξάο, ζε 
δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 
 
6.6 Σα επίπεδα αλαθνξάο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ηηο θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο 
ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ Τθηζηάκελεο Έθζεζεο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο 
παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
6.7 ε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, δχλαηαη λα νξίδεηαη επίπεδν αλαθνξάο θάησ ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ ηηκψλ, 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 6(1), σο εμήο: 
 

(α)  Γχλαηαη λα θαζνξίδεηαη επίπεδν αλαθνξάο θάησ ησλ 20 mSv ζε κηα θαηάζηαζε έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο 
θαηά ηελ νπνία δχλαηαη λα παξαζρεζεί θαηάιιειε πξνζηαζία ρσξίο λα πξνθαιείηαη δπζαλάινγε βιάβε απφ 
ηα αληίζηνηρα κέηξα πξνζηαζίαο ή ππεξβνιηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, θαη 

(β)  δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη επίπεδν αλαθνξάο θάησ ηνπ 1 mSv αλά έηνο, θαηά πεξίπησζε, ζε κηα θαηάζηαζε 
πθηζηάκελεο έθζεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο ή γηα νδνχο έθζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεγή. 

 
6.8 Σα θαζνξηζζέληα επίπεδα αλαθνξάο ιακβάλνπλ ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη 
θνηλσληθά θξηηήξηα, ζηα νπνία δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
 

(α)  Γηα εθζέζεηο έσο θαη 1 mSv αλά έηνο, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν έθζεζεο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε 
εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ εθζέζεσλ, 

(β)  γηα εθζέζεηο απφ1 mSv έσο θαη 20 mSv αλά έηνο, ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπνξνχλ ηα άηνκα λα 
δηαρεηξίδνληαη ηελ έθζεζή ηνπο, εάλ είλαη εθηθηφ, θαη 

(γ)  γηα εθζέζεηο απφ 20 mSv έσο θαη 100 mSv αλά έηνο, ππνινγηζκφ ησλ αηνκηθψλ δφζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ αθηηλνβνιία θαη γηα ηα δηαζέζηκα κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εθζέζεσλ. 

 
6.9 Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 6(4), γηα ηηο θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο πνπ αθνξνχλ έθζεζε ζε ξαδφλην, ηα επίπεδα 
αλαθνξάο εθθξάδνληαη σο ζπγθέληξσζε ελεξγφηεηαο ξαδνλίνπ ζηελ αηκφζθαηξα, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 63 γηα 
ην θνηλφ. 
 
6.10 Ο Καλνληζκφο 63 πξνλνεί φηη ην εζληθφ επίπεδν αλαθνξάο γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζε ξαδφλην θαζνξίδεηαη 300 
Bq m

–3
 γηα ηε ζπγθέληξσζε ξαδνλίνπ κέζα ζε θηίξηα, θαηά κέζν φξν εηεζίσο. Σν εζληθφ απηφ επίπεδν αλαθνξάο 

ηξνπνπνηείηαη, εάλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε επίζεο θνηλσληθνχο θαη 
νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Σν ζέκα ηεο έθζεζεο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ θνηλνχ ζε ξαδφλην ξπζκίδεηαη 
πεξαηηέξσ ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Μαθξνπξφζεζκσλ Κηλδχλσλ απφ ηελ Έθζεζε ζην Ραδφλην 
2019-2025 πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 60 ηνπ Νφκνπ θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ ην 2019. 
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6.11 Ο Καλνληζκφο 64 πξνλνεί φηη ην επίπεδν αλαθνξάο γηα ηελ εμσηεξηθή έθζεζε ζε αθηηλνβνιία γάκκα πνπ 
εθπέκπεηαη απφ νηθνδνκηθά πιηθά ζην εζσηεξηθφ θηηξίσλ, επηπξνζζέησο ηεο εμσηεξηθήο έθζεζεο ζε ππαίζξην ρψξν, 
θαζνξίδεηαη ζην 1 mSv αλά έηνο. Σν ζέκα ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ άπνςεο 
αθηηλνπξνζηαζίαο ξπζκίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα νηθνδνκηθά πιηθά θαη 
θαηεγνξίεο θαη είδε πξαθηηθψλ κε θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ απφ άπνςεο 
αθηηλνπξνζηαζίαο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019 (Κ.Γ.Π. 392/2019). 
 
7. Δπηβνιή 
 
Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθαξκφδνληαη ηα κέηξα επηβνιήο πνπ 
πξνλννχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ. 
 
8. Παξνρή πιεξνθφξεζεο 
 
Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα πξνβαίλεη, κε αλαξηήζεηο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο, κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 

____________________ 
 

Έγηλε ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2020. 
 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 
Αξρηεπηζεσξεηήο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 

(Παξάγξαθνο 6.6) 

 

Δπίπεδα αλαθνξάο γηα ηηο θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο 
 

Δθαξκνγή 
Δπίπεδν αλαθνξάο 

(mSv y
-1

) 

Έθζεζε ζε ξαδφλην (Rn-222) ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο:  
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο πξνζηαζίαο ζε θαηνηθίεο θαη θηίξηα δεκφζηαο 
ρξήζεο, φπσο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ επαγγεικαηηθήο πξνζηαζίαο, ην 
επίπεδν αλαθνξάο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη 300 Bq m

-3
 (εκ. 1, 2) 

10  

Μεηάβαζε απφ θαηάζηαζε έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηάζηαζε πθηζηάκελεο έθζεζεο 
(εκ. 3) 

20 

Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο (legacy sites) θαη κεηά 
απφ αηχρεκα (εκ. 4) 

10 

Έθζεζε πιεξψκαηνο αεξνζθάθνπο ζε θνζκηθή αθηηλνβνιία 
(αλ θαη ε έθζεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ αληηκεησπίδεηαη σο θαηάζηαζε ζρεδηαζκέλεο έθζεζεο, 
θαηαρσξείηαη ζηνλ παξφληα Πίλαθα γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο θαη πιεξφηεηαο) 

6 

Ραδηντζφηνπα θπζηθήο πξνέιεπζεο ζε αγαζά / εκπνξεχκαηα (εκ. 5) 1 

Ραδηντζφηνπα ζε ρχδελ πιηθά ή αγαζά / εκπνξεχκαηα (εκ. 6) 1 

 
εκεηψζεηο: 
 
1. Αλ δηαπηζησζεί φηη νη κεηξνχκελεο ηηκέο ηεο ζπγθέληξσζεο ξαδνλίνπ ππεξβαίλνπλ θαηά θαλφλα απηφ ην επίπεδν, 

πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ιήςε πηζαλψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην βειηηζηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
πξνζηαζίαο. 

2.  Οη επηρεηξήζεηο ή νη εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ξαδνλίνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη 
ηφζν ρακειή φζν είλαη ινγηθά εθηθηφ θάησ απφ απηφ ην επίπεδν αλαθνξάο θαη φηη ε πξνζηαζία βειηηζηνπνηείηαη. Δάλ, 
παξά ηηο εχινγεο πξνζπάζεηεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε γηα κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ξαδνλίνπ, ε 
ζπγθέληξσζε ηνπ ξαδνλίνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν παξακέλεη πάλσ απφ ην επίπεδν αλαθνξάο, εθαξκφδνληαη νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκέλεο έθζεζεο. 

3.  Ωο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο, ην επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο γηα ηε κεηάβαζε απφ κηα 
θαηάζηαζε έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε θαηάζηαζε πθηζηάκελεο έθζεζεο πξέπεη λα επηιέγεηαη απφ ην θαηψηεξν 
ηκήκα ηεο δψλεο αλαθνξάο 1-20 mSv y

-1
. 

4.  Γηα πεξηνρέο κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο θαη πεξηνρέο κεηά απφ αηχρεκα, νξίδεηαη σο ελδηάκεζν επίπεδν 
αλαθνξάο ηα 10 mSv y

-1
. Γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηαδηαθά, απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ 

επηπέδνπ αλαθνξάο. Γηα απνθαηάζηαζε ηεο ξαδηνκίαλζεο απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο ή κεηά απφ 
αηχρεκα, απαηηείηαη επίπεδν αλαθνξάο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζηελ πεξηνρή απφ 1 έσο 20 mSv y

-1
, κε βάζε θαη 

ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ψζηε λα δξνκνινγείηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο 
ηνπνζεζίαο. Σν επίπεδν αλαθνξάο γηα απνθαηάζηαζε ηζρχεη γηα ηελ πξφζζεηε έθζεζε (δειαδή πάλσ απφ ηα θπζηθά 
επίπεδα ππνβάζξνπ). 

5.  Έθζεζε ζε ξαδηντζφηνπα ζε θάζε έλα απφ ηα αγαζά / εκπνξεχκαηα. 
6.  Οη δηαηάμεηο γηα θαηαζηάζεηο πθηζηάκελεο έθζεζεο ηζρχνπλ γηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ξαδηντζφηνπα θπζηθήο 

πξνέιεπζεο ζε ξαδηνινγηθή ζπγθέληξσζε κηθξφηεξε απφ 1 Bq g
-1

 γηα νπνηνδήπνηε ξαδηντζφηνπν ζηελ αιπζίδα 
δηάζπαζεο ηνπ νπξαλίνπ ή ηνπ ζνξίνπ θαη κηθξφηεξε απφ 10 Bq g

-1
 γηα ην Κ-40. Γηα ηα ξαδηντζφηνπα θπζηθήο 

πξνέιεπζεο, ην ρχδελ πιηθφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά πεξίπησζε, κε ηε ρξήζε θξηηεξίνπ δφζεο ίζνπ κε 1 
mSv y

-1
. 
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