
 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Δ.Π. 21/2020 
Αρ. 5203, 24.1.2020    

Αριθμός  21 

 
Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ  

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

 
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ 

 
 
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 Σαμηλφκεζε ζε Διεγρφκελεο θαη Δπηβιεπφκελεο Πεξηνρέο) 
Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2020. 
 

Δξκελεία. 
 
 

2. (1) 
 
  

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

   «εξγνιάβνο» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηελ επηρείξεζε 
ή ηνλ εξγνδφηε, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε εξγαζίαο κε πεγέο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο ζε 
εγθαηάζηαζε, ππνζηαηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηεο 
επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε. Ο φξνο «εξγνιάβνο» πεξηιακβάλεη θαη 
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν· 
 

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. 

3. Ο Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε ειεγρφκελεο θαη επηβιεπφκελεο πεξηνρέο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 
εξγνδφηεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 26. 
 

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

 
Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ Σαμηλφκεζε ησλ Διεγρφκελσλ θαη Δπηβιεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο εθαξκφδεη κέηξα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηαμηλφκεζε ζε 
ειεγρφκελεο θαη επηβιεπφκελεο πεξηνρέο βάζεη ηεο εθηίκεζεο ησλ αλακελφκελσλ εηήζησλ δφζεσλ θαη ηεο 
πηζαλφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πηζαλψλ εθζέζεσλ ζε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο (Καλνληζκφο 26(1)), 

(β)  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξνβαίλεη ζε δηάθξηζε κεηαμχ ειεγρφκελσλ θαη επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ 
(Καλνληζκφο 26(2)), 

(γ)  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα ζεζπίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ειεγρφκελσλ θαη 
επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (Καλνληζκφο 26(2)), 

(δ)  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ειέγρεη ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο ειεγρφκελεο θαη ηηο επηβιεπφκελεο 
πεξηνρέο (Καλνληζκφο 26(3)), 

(ε)  Ο Καλνληζκφο 27 ζεζπίδεη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο, 

(ζη)  Ο Καλνληζκφο 28 ζεζπίδεη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηηο επηβιεπφκελεο πεξηνρέο, 

(δ)  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, 

(ε)  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, 

 

εθδίδεη ηνλ αθφινπζν Κψδηθα Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ζε ειεγρφκελεο θαη επηβιεπφκελεο πεξηνρέο, κε 
βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 26, γηα ζθνπνχο πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ 
αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ: 

1. Γεληθά 
 
1.1 Ο Καλνληζκφο 26 πξνβιέπεη φηη ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο 
εθαξκφδεη κέηξα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηαμηλφκεζε ζε ειεγρφκελεο θαη επηβιεπφκελεο 
πεξηνρέο. 
 
1.2 Με βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ: 
 

(α)  «ειεγρφκελε πεξηνρή» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο θαλφλεο γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο 
απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ή παξεκπφδηζεο ηεο εμάπισζεο ξαδηελεξγνχ κίαλζεο θαη ζηελ νπνία ε 
πξφζβαζε ππφθεηηαη ζε έιεγρν, 

(β)  «επηβιεπφκελε πεξηνρή» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ ππφθεηηαη ζε επίβιεςε γηα ζθνπνχο 
αθηηλνπξνζηαζίαο. 

 
1.3 Ζ ηαμηλφκεζε ζε ειεγρφκελεο θαη επηβιεπφκελεο πεξηνρέο δηελεξγείηαη ζηε βάζε εθηίκεζεο ησλ αλακελφκελσλ 
εηήζησλ δφζεσλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ δπλεηηθψλ εθζέζεσλ (Καλνληζκφο 26(1)), ηφζν ζε 
θαηαζηάζεηο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  
 
1.4 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξνβαίλνπλ ζε δηάθξηζε κεηαμχ ειεγρφκελσλ θαη επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ 
(Καλνληζκφο 26(2)).  
 
1.5 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ειέγρνπλ ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο ειεγρφκελεο θαη ηηο επηβιεπφκελεο 
πεξηνρέο (Καλνληζκφο 26(3)). 
 
2. Δπζχλε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε ειεγρφκελεο ή επηβιεπφκελεο πεξηνρέο 
 
2.1 Ζ επζχλε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζε ειεγρφκελεο ή επηβιεπφκελεο πεξηνρέο αλήθεη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε. ηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επζχλε απηή αλήθεη ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ εξγνδφηε πνπ έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ηνλ 
ρψξν εξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ θχξην εξγνδφηε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν φπνπ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.  
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2.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο αλαζέηεη ηνλ πξνζσξηλφ έιεγρν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζε εξγνιάβν, 
ν ελ ιφγσ εξγνιάβνο είλαη ππεχζπλνο λα απνθαζίζεη εάλ ζα νξίζεη ή φρη κηα πεξηνρή σο ειεγρφκελε. Οη εξγνιάβνη 
ζπλεξγάδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο εξγνδφηεο πνπ έρνπλ ηελ θπξίσο επζχλε γηα ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, είηε κε 
ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ έθηαζε νπνηαζδήπνηε ειεγρφκελεο πεξηνρήο πνπ νξηνζεηνχλ είηε γηα λα ηνπο 
δηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
 
2.3 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ζπκβνπιεχεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο κηαο ειεγρφκελεο ή 
επηβιεπφκελεο πεξηνρήο θαηάιιειν εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δηακεηβφκελα ζηνπο 
Καλνληζκνχο 27(2), 28(2) θαη 68. 
 
3. θνπφο ηνπ θαζνξηζκνχ ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ 
 
3.1 Κχξηνο ζθνπφο ηνπ θαζνξηζκνχ ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνλ Καλνληζκφ 27 είλαη απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ πξφιεςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθζέζεσλ πνπ ζπλήζσο 
ιακβάλνπλ ρψξα θαη ησλ δπλεηηθψλ εθζέζεσλ. Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ πνηνο κπνξεί λα 
εηζέιζεη ή λα εξγαζηεί ζε ηέηνηεο πεξηνρέο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο. 
 
3.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο θαζνξίδεη ειεγρφκελεο πεξηνρέο, εληφο ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη ή άιια εηζεξρφκελα 
πξφζσπα αθνινπζνχλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηε κνξθή νξγαλσκέλνπ 
ζπζηήκαηνο εξγαζίαο, ζην νπνίν λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη ηα θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ψζηε λα κελ επηζπκβαίλεη έθζεζε ή ε έθζεζε λα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά. 
 
4. Καζνξηζκφο ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ  
 
4.1 Κάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο θαζνξίδεη σο ειεγρφκελε θάζε πεξηνρή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, ε αλάγθε γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο νπνίαο έρεη εληνπηζηεί κέζσ εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ εθπφλεζε ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ή εξγνδφηεο 
θαη ζηελ νπνία: 
 

(α)  Κάζε πξφζσπν πνπ εηζέξρεηαη ή εξγάδεηαη ζ’ απηή είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεί εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ζεκαληηθήο έθζεζεο ζε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζηελ ελ 
ιφγσ πεξηνρή ή ζηελ πξφιεςε ή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ αηπρεκάησλ κε 
αθηηλνβνιίεο ή ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, 

(β)  θάζε πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζηελ πεξηνρή απηή είλαη πηζαλφ λα ιάβεη ελεξγφ δφζε κεγαιχηεξε απφ 6 
mSv εηεζίσο ή ηζνδχλακε δφζε κεγαιχηεξε απφ 15 mSv εηεζίσο γηα ηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ ή 
κεγαιχηεξε απφ 150 mSv εηεζίσο γηα ην δέξκα ή ηα άθξα. 

 
4.2 Οη εηδηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1(α) ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο είλαη πάληα 
απαξαίηεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο ζεκαληηθήο έθζεζεο. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξίδεη κηα πεξηνρή σο 
ειεγρφκελε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηθαλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
 

(α)  Ο εμσηεξηθφο ξπζκφο δφζεο ζηελ πεξηνρή ππεξβαίλεη ηα 3 κSv/h, θαηά κέζν φξν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
εξγάζηκεο εκέξαο (8 ψξεο), 

(β)  ηα άθξα ελφο εξγνδνηνχκελνπ είλαη δπλαηφ λα εηζέιζνπλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ ν κέζνο φξνο ξπζκνχ 
δφζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγάζηκεο εκέξαο (8 ψξεο) ππεξβαίλεη ηα 75 κSv/h, 

(γ)  ππάξρεη θίλδπλνο εμάπισζεο ζεκαληηθήο ξαδηνκίαλζεο εθηφο ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, 
(δ)  είλαη αλαγθαίν λα απνθεχγεηαη ή λα επνπηεχεηαη ζηελά ε πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή απφ εξγαδφκελνπο πνπ 

δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαζφζνλ ε εξγαζία απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 
(ε)  νη εξγαδφκελνη είλαη δπλαηφ λα εξγαζηνχλ ζηελ πεξηνρή γηα επαξθή ρξνληθή πεξίνδν ψζηε λα ιάβνπλ 

ελεξγφ δφζε άλσ ησλ 6 mSv εηεζίσο. 
 
4.3 Δπηπιένλ, κηα πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο ειεγρφκελε εάλ ν ξπζκφο δφζεο (θαηά κέζν φξν ζε ρξφλν ελφο ιεπηνχ) 
ππεξβαίλεη ηα 3 κSv/h θαη ζ’ απηήλ δηαθηλνχληαη ή είλαη ελδερφκελν λα δηαθηλνχληαη εξγαδφκελνη, εθηφο εάλ ε κφλε 
εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο πνπ ζα δηεθπεξαησζεί ζηελ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε ξαδηελεξγνχ νπζίαο 
ζε αλζξψπηλν ζψκα θαη δελ ηζρχεη θακία απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία (α) έσο (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ 4.2 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
4.4 Ο πξνζδηνξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο ειεγρφκελεο απαηηείηαη φηαλ είλαη δπλαηφ ν ζηηγκηαίνο ξπζκφο δφζεο λα 
ππεξβαίλεη ηα 100 κSv/h, αθφκε θαη αλ ν ξπζκφο δφζεο θαηά κέζν φξν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εξγάζηκεο εκέξαο είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 3 κSv/h.  
 
4.5 Δάλ ε εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο αθνξά πξαθηηθέο βηνκεραληθήο ξαδηνγξαθία, ε πεξηνρή πξέπεη λα 
ραξαθηεξίδεηαη σο ειεγρφκελε εάλ ν ξπζκφο δφζεο (θαηά κέζν φξν ζε ρξφλν ελφο ιεπηνχ) ππεξβαίλεη ηα 7,5 κSv/h. 
 
5. Καζνξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο ειεγρφκελεο βάζεη εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ  
 
5.1 Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ πνπ δηελεξγεί ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο εληνπίδεη πνχ απαηηνχληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξίδεη κηα πεξηνρή σο ειεγρφκελε εάλ νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο 
εθαξκφδνληαη εηδηθά γηα ηελ πεξηνρή απηή θαη απαηηνχλ ηελ έθδνζε εηδηθψλ νδεγηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ 
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φζνπο εηζέξρνληαη ή εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή απηή ή απφ κε εθπαηδεπκέλα πξφζσπα πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ 
επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη θαη εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή απηή, εθηφο εάλ ηα πξφζσπα απηά βξίζθνληαη ππφ ζηελή 
επηηήξεζε.   
 
5.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξίδεη κηα πεξηνρή σο ειεγρφκελε βάζεη εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ εάλ νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν είλαη πηζαλφ λα ιάβεη εηήζηα ελεξγφ ή ηζνδχλακε δφζε φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1(β) ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, σο απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.   
 
5.3 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ζέηεη ζε εθαξκνγή εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηξνπή ηπραίσλ εθζέζεσλ φηαλ 
εξγαδφκελνη εηζέξρνληαη ζε ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο φπνπ είλαη πηζαλέο πςειέο δφζεηο αθηηλνβνιίαο. Δάλ απαηηνχληαη 
εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ν εξγνδφηεο νξίδεη ηελ πεξηνρή σο ειεγρφκελε, αλεμάξηεηα εάλ ν ξπζκφο δφζεο ππεξβαίλεη ή φρη 
ξπζκφ δφζεο 3 κSv/h πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2(α) ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
5.4 Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεηαη εάλ ρξεηάδεηαη ή φρη κηα πεξηνρή λα ραξαθηεξηζηεί σο ειεγρφκελε, ε επηρείξεζε ή ν 
εξγνδφηεο εμεηάδεη:  
 

(α)  Πνηα πξφζσπα είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή απηή, 
(β)  ην απαηηνχκελν επίπεδν επνπηείαο, 
(γ)  ηε θχζε ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ κε ηηο πεγέο απηέο 

ζηελ πεξηνρή, 
(δ)  ηνπο πηζαλνχο εμσηεξηθνχο ξπζκνχο δφζεσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηεζεί νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο 

ή κέινο ηνπ θνηλνχ, 
(ε)  ηηο πηζαλέο ρξνληθέο πεξηφδνπο έθζεζεο ζε εμσηεξηθή αθηηλνβνιία, 
(ζη)  ηηο κεζφδνπο θπζηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη φπσο ε κφληκε ζσξάθηζε, 
(δ)  ηε ζεκαζία ηεο απζηεξήο εθαξκνγήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνθπγή ιήςεο ζεκαληηθήο έθζεζεο, 
(ε)  ηελ πηζαλφηεηα ξαδηνκίαλζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαη εμαπισζεί, εθηφο εάλ αθνινπζνχληαη απζηεξέο 

δηαδηθαζίεο, 
(ζ)  ηελ αλάγθε νη εξγαδφκελνη ζηελ πεξηνρή απηή λα θέξνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
(η)  ηηο κέγηζηεο δφζεηο πνπ αλακέλνληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. 

 
5.5 Πξφζζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5.3 θαη 5.4 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξίδεη κηα πεξηνρή σο ειεγρφκελε εάλ:  
 

(α)  Αλακέλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή απηή ζα έρνπλ πξφζβαζε πξφζσπα άιια εθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε 
αθηηλνβνιίεο φπσο ην γξαθεηαθφ πξνζσπηθφ ή ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, ηνπ νπνίνπ ε ζπλήζεο 
εξγαζία δελ πεξηιακβάλεη ρξήζε ή έθζεζε ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, 

(β)  ηα ζπλήζε κέηξα ειέγρνπ γηα κηα πεξηνρή ρξεηάδεηαη λα αλαζηέιινληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο φπσο ε 
ζπληήξεζε ή ε αιιαγή πεγήο, 

(γ)  πξφζσπα είλαη πηζαλφ λα εθηεζνχλ ζε ζεκαληηθά επίπεδα επηθαλεηαθήο ή αεξνκεηαθεξφκελεο 
ξαδηνκίαλζεο ζηελ πεξηνρή, πέξαλ ησλ επηπέδσλ επηθαλεηαθήο ξαδηνκηαλζεο ή ζπγθέληξσζεο ζηνλ αέξα 
πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο, 

(δ)  πξέπεη λα θέξνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 
ζηελ πεξηνρή. 

 
6. Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα απαηηεζεί ν θαζνξηζκφο κηαο ειεγρφκελεο πεξηνρήο  
 
6.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ απαηηείηαη λα θαζνξίζεη κηα πεξηνρή σο ειεγρφκελε απιά θαη κφλν επεηδή 
εθαξκφδεηαη θαηάιιειν ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 45(8) ηνπ Νφκνπ. Ζ 
εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο «εηδηθή δηαδηθαζία». 
 
6.2 Μηα πεξηνρή δελ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη σο ειεγρφκελε φηαλ:  
 

(α)  Ζ εξγαζία ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ζπλήζεο εξγαζία (εξγαζία ξνπηίλαο) θαη δελ απαηηνχληαη εηδηθέο 
πξνθπιάμεηο, λννπκέλνπ φηη νη δφζεηο αθηηλνβνιίαο παξακέλνπλ επιφγσο ρακειέο, 

(β)  ε εξγαζία δηεμάγεηαη κε ξαδηνλνπθιίδηα κηθξήο ξαδηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο θαη ρακειήο ξαδηνηνμηθφηεηαο 
κέζα ζε απνηειεζκαηηθά εμαεξηδφκελν θνπβνχθιην, γηα παξάδεηγκα, εληφο απαγσγψλ αεξίσλ, ή ζε 
εξγαζηεξηαθφ πάγθν θαη αλακέλνληαη κφλν ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο φπσο ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ 
κηαο ρξήζεο.   

 
6.3 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα εηζέιζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν δελ ρξεηάδεηαη λα θαζνξίδνληαη σο 
ειεγρφκελεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνκείο φπνπ δελ είλαη επιφγσο αλακελφκελν φηη έλα πξφζσπν ή νπνηνδήπνηε 
κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ είλαη δπλαηφ λα εηζέιζεη ή λα είλαη βξεζεί ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.  
 
7. Καζνξηζκφο ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ξαδηνλνπθιηδίσλ ζε αλζξψπηλν ζψκα  
 
7.1 Ο θαζνξηζκφο πεξηνρψλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη απαξαίηεηνο ζε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε 
αζζελείο, γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο αζζελήο παξακέλεη ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή κεηά ηε ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε ελφο 
ξαδηνθαξκάθνπ θαη εθφζνλ: 
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(α)  Ζ εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε ξαδηελεξγνχ νπζίαο ζε αλζξψπηλν ζψκα 
θαη ε νπζία απηή εθπέκπεη αθηηλνβνιία γάκκα θαη ην γηλφκελν ηεο ελεξγφηεηαο ηεο ξαδηελεξγνχ νπζίαο θαη 
ε νιηθή ελέξγεηα γάκκα αλά ξαδηνδηάζπαζε ππεξβαίλεη ηα 150 MBq.MeV, ή 

(β)  ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία κε ηε ρξήζε πεγήο γάκκα ή πεγήο αθηίλσλ βήηα πςειήο ελέξγεηαο. 
 
8. Καζνξηζκφο κηαο πεξηνρήο κε βάζε θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
8.1 ηαλ εμεηάδεηαη ε έθηαζε νπνηαζδήπνηε ειεγρφκελεο πεξηνρήο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα θπζηθά φξηα (εκπφδηα), 
φπσο ηνίρνη θαη ρσξίζκαηα γχξσ απφ ηελ πεξηνρή εξγαζίαο. Δάλ είλαη πην βνιηθφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα φξηα 
(εκπφδηα), γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηεο αλάγθεο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα φξηα 
(εκπφδηα) αληί γηα κηθξφηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο φπνπ νη ξπζκνί δφζεσλ ή ηα επίπεδα ξαδηνκίαλζεο είλαη ζεκαληηθά. 
 
8.2 Σα φξηα (εκπφδηα) απηά δελ πξέπεη λα απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα επηηξέπεηαη ν 
ζσζηφο έιεγρνο ηεο πεξηνρήο. Μφιηο θαζνξηζηεί κηα ηέηνηα πεξηνρή, ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη σο ειεγρφκελε πεξηνρή ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ, 
ππφ ηνλ φξν φηη νη αλαγθαίνη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε εθείλν ην ηκήκα ελφο ρψξνπ ή ελφο εξγαζηεξίνπ 
φπνπ είλαη απαξαίηεην λα απνθεπρζεί ή λα πεξηνξηζηεί ε πξφζβαζε. 
 
9. Πξνζσξηλφο απνραξαθηεξηζκφο ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ 
 
Δάλ νη εξγαζίεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο θαη νη πεξίνδνη απηέο 
έρνπλ θαλνληθφ ραξαθηήξα είηε αθφκε δηαθφπηνληαη, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δχλαηαη λα απνραξαθηεξίδεη κηα 
πεξηνρή ζε ηαθηηθή βάζε. Έλα παξάδεηγκα απνραξαθηεξηζκνχ είλαη λα επηηξαπεί ζην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο λα έρεη 
ζπλήζε πξφζβαζε ζε κηα πεξηνρή, εθφζνλ απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
ιακβάλεη επαξθή κέηξα γηα λα εμαιείςεη ηελ αλάγθε ραξαθηεξηζκνχ κηαο πεξηνρήο, γηα παξάδεηγκα αθαηξψληαο κηα 
γελλήηξηα αθηηλνβνιίαο απφ ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή απνκαθξχλνληαο ξαδηελεξγέο νπζίεο ή ιακβάλνληαο 
κέηξα ζσξάθηζεο γηα κηα ξαδηελεξγφ πεγή. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ζπλνςίδεη ηα κέηξα απηά ζε ηνπηθνχο θαλφλεο 
θαη δηεπζεηήζεηο. 
 
10. Πξνζσξηλφο ραξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο ειεγρφκελεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 
 
Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα νξίζεη κηα πεξηνρή σο ειεγρφκελε, 
εθφζνλ δελ εηζέξρνληαη ζε απηή εξγαδφκελνη θαη ππάξρνπλ θπζηθέο δηαζθαιίζεηο νη νπνίεο απνηξέπνπλ ηπραίεο 
εθζέζεηο. Δάλ ρξεηάδεηαη λα εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή εξγνιάβνη γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, φπσο ε αιιαγή πεγήο ή ε 
ζπληήξεζε, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ πξνζσξηλά ηέηνηεο πεξηνρέο σο ειεγρφκελεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο. 
 
11. Υαξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο ειεγρφκελεο θαηά ηε κεηαθνξά ή θίλεζε ζηνλ ρψξν 
 
Οη ξπζκνί δφζεο εληφο θαη εθηφο ησλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζηψλ πνπ πεξηέρνπλ 
ξαδηελεξγά πιηθά κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα ζηα νπνία ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο πεξηνρήο σο 
ειεγρφκελεο. Γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ σο ειεγρφκελεο ζηελ θακπίλα ελφο 
νρήκαηνο ή γχξσ απφ έλα φρεκα ή απφ κηα ζπζθεπαζία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζσξηλήο ζηάζεο. 
 
12. Υαξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ κε βάζε ηελ εηήζηα δφζε 
 
12.1 ηελ πξάμε, είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ νη εηήζηεο δφζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη γλσξίδνληαο 
κφλν ηνπο ξπζκνχο δφζεο ζηηο πεξηνρέο εξγαζίαο, δηφηη: 
 

(α)  Οη ξπζκνί δφζεο ζπάληα παξακέλνπλ ζηαζεξνί γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη εληφο ησλ θπζηθψλ 
νξίσλ ησλ πεξηνρψλ, 

(β)  ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ, 
(γ)  ε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ελφο πξνζψπνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. 

 
Καηά ζπλέπεηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αλακελφκελε εηήζηα δφζε δελ είλαη πηζαλφ λα απνηειεί ην θχξην 
θξηηήξην γηα λα απνθαζηζηεί εάλ κηα πεξηνρή ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ειεγρφκελε. Δμαίξεζε ζηελ πην πάλσ 
δηαπίζησζε κπνξεί λα είλαη νη πεξηνρέο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ξαδφλην, φπνπ είλαη γλσζηφ 
φηη ππάξρνπλ πςειά επίπεδα ξαδνλίνπ θαη νη εξγαδφκελνη δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνχλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη εξγάδνληαη γηα πεξίπνπ 2000 ψξεο εηεζίσο ζε κηα πεξηνρή φπνπ ν εμσηεξηθφο 
ξπζκφο δφζεο ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηα 3 κSv/h, ε πεξηνρή απηή ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ειεγρφκελε, 
επεηδή πξφζσπα ζηελ πεξηνρή απηή είλαη δπλαηφ λα ιάβνπλ δφζε κεγαιχηεξε απφ 6 mSv εηεζίσο. 
 
12.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζθφπηκα ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ζπλζήθεο πνπ ζα 
απαηηνχζαλ λα ραξαθηεξηζηεί απηή ε πεξηνρή σο ειεγρφκελε. 
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13. Πξφζεζε δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ 
 
πρλά κηα πεξηνρή κπνξεί λα βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν άιιεο επηρείξεζεο ή άιινπ εξγνδφηε ή εθηφο ησλ νξίσλ ελφο 
ρψξνπ εξγαζίαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη εθηειεί εξγαζίεο 
πνπ λα νδεγνχλ ζε εμσηεξηθνχο ξπζκνχο δφζεο ή ζε επίπεδα ξαδηνκίαλζεο πνπ λα απαηηνχλ πεξηνξηζκφ ηεο 
πξφζβαζεο ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ ειέγρνπλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ππαίζξηα εξγαζία κε βηνκεραληθή ξαδηνγξαθία ζε 
ρψξν πιεζίνλ ηνπ νπνίνπ δηαθηλνχληαη πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηεζνχλ ζεκαληηθά ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, 
π.ρ. πιεζίνλ πεδφδξνκσλ, πνδειαηφδξνκσλ θαη πάξθσλ. Αλ νη ζπλζήθεο απηέο πξνθχςνπλ ζε κηα πεξηνρή σο 
απνηέιεζκα απξφβιεπηνπ γεγνλφηνο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ ζεσξείηαη φηη έρεη δεκηνπξγήζεη ζθφπηκα ηέηνηνπο 
φξνπο. 
 
14. Υαξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο κεηά απφ αηχρεκα 
 
Έλα αηχρεκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ειεγρφκελεο πεξηνρήο 
ζε ηφπν φπνπ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ έρεη θαλνληθά έιεγρν. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
πξέπεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή απηή, κέρξηο φηνπ ε θαηάζηαζε επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθά 
επίπεδα ή έσο φηνπ νη ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο αλαιάβνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Οη επηρεηξήζεηο ή νη 
εξγνδφηεο πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο ξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 
45(5) ηνπ Νφκνπ. 
 
15. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ειεγρφκελεο πεξηνρέο 
 
15.1 Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 27, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ειεγρφκελεο πεξηνρέο είλαη νη 
εμήο:  
  

(α)  Δίλαη νξηνζεηεκέλεο κε θπζηθά κέζα ή, φηαλ απηφ δελ είλαη ινγηθά εθηθηφ, κε άιια θαηάιιεια κέζα θαη ε 
πξφζβαζε ζ’ απηέο πεξηνξίδεηαη ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη ειέγρεηαη 
ζχκθσλα κε γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνπλ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο, 

(β)  ε πξφζβαζε ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο πεξηνξίδεηαη κέζσ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε εηδηθή 
ρνξήγεζε αδεηψλ εξγαζίαο θαη θπζηθά εκπφδηα, π.ρ. ειεγρφκελε είζνδνο κε θσδηθνχο αζθάιεηαο, 
αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία, 

(γ)  φηαλ ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα εμάπισζεο ξαδηελεξγνχ κίαλζεο, ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα, 
πεξηιακβαλφκελσλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη έμνδν πξνζψπσλ θαη αγαζψλ ζηελ ειεγρφκελε 
πεξηνρή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξαδηελεξγνχ κίαλζεο εληφο ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο,  

(δ)  ζηελ πεξίπησζε πνπ πεγή αθηηλνβνιίαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ή ελεξγνπνηείηαη κφλν θαηά δηαζηήκαηα ή 
κεηαθηλείηαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε, νξηνζεηείηαη θαηάιιειε ειεγρφκελε πεξηνρή κε κέζα πνπ είλαη 
θαηάιιεια θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

(ε)  αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ απφ αθηηλνβνιίεο ζηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο, 
νξγαλψλεηαη επίβιεςε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα αθηηλνβνιίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 29. Ζ 
επίβιεςε ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα, φπσο θαηά 
πεξίπησζε, ησλ θπζηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμάπισζεο ηπρφλ ξαδηνκίαλζεο θαη ησλ ηνπηθψλ 
θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ειεγρφκελεο πεξηνρέο,  

(ζη)  ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε γηα ηνλ ηχπν ηεο πεξηνρήο, ηε θχζε ησλ πεγψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ 
απφ απηέο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζεκάλζεηο θαη ζχκβνια πνπ ζπληζηά ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο  
θαη αλαξηά νδεγίεο ζηα ζεκεία πξφζβαζεο πξνο ηηο ειεγρφκελεο πεξηνρέο θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εληφο 
ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

(δ)  θαηά πεξίπησζε, ζηελ είζνδν ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο παξέρνληαη:  

(i)  θαηάιιεινο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο,  

(ii)  θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα αηνκηθή παξαθνινχζεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 

(iii)  θαηάιιεινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ηνλ αηνκηθφ ηκαηηζκφ, 

(ε)  θαηά πεξίπησζε, ζηελ έμνδν ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο παξέρνληαη:  

(i)  θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε πηζαλήο ξαδηνκίαλζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ 
ηκαηηζκνχ,  

(ii)  θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ παξαθνινχζεζε πηζαλήο ξαδηνκίαλζεο νπνηνπδήπνηε 
αληηθεηκέλνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πεξηνρή, 

(iii)  θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο πιχζεο θαη πξνζσπηθήο απνξαδηνκίαλζεο, 

(iv)  θαηάιιεινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ηνλ ξαδηνκηαζκέλν εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 

(ζ)  εθδίδνληαη νδεγίεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν απφ αθηηλνβνιίεο πνπ απνξξέεη απφ ηηο πεγέο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο εξγαζίεο,  

(η)  νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη θαη θαηαξηίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 
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(ηα) νη ζπλζήθεο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ κηαο πεξηνρήο σο ειεγρφκελεο εμεηάδνληαη πεξηνδηθά, ψζηε λα 
εθηηκάηαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ή ηα φξηα ησλ 
ειεγρφκελσλ πεξηνρψλ. 

15. 2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο ηηο ζπκβνπιέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 
εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο. 

16. Δπηβιεπφκελεο πεξηνρέο  

Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξίδεη σο επηβιεπφκελε θάζε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη δελ είλαη 
ραξαθηεξηζκέλε σο ειεγρφκελε πεξηνρή: 

(α)  ηαλ είλαη αλαγθαίν λα ηεζνχλ νη ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ππφ επνπηεία γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ε πεξηνρή 
ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξηζηεί ειεγρφκελε πεξηνρή, ή 

(β)  ζηελ νπνία νπνηνδήπνηε πξφζσπν είλαη πηζαλφ λα ιάβεη ελεξγφ δφζε κεγαιχηεξε απφ 1 mSv εηεζίσο ή 
ηζνδχλακε δφζε κεγαιχηεξε απφ 5 mSv εηεζίσο γηα ηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ ή κεγαιχηεξε απφ 50 
mSv εηεζίσο γηα ην δέξκα ή ηα άθξα. 

17. Καζνξηζκφο επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ 

17.1 Ζ απφθαζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο επηβιεπφκελεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ 
δφζεσλ ζηελ πεξηνρή απηή φζν θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα πεξηνρή 
ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζείηαη ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο εμάπισζεο ξαδηελεξγνχ κίαλζεο, ε πεξηνρή απηή νξίδεηαη σο 
επηβιεπφκελε. 

17.2 Γελ είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί επηβιεπφκελε πεξηνρή έμσ απφ θάζε ειεγρφκελε πεξηνρή. Γηα παξάδεηγκα, αλ 
κηα ειεγρφκελε πεξηνρή έρεη νξηζηεί βάζεη ηνπ εμσηεξηθνχ ξπζκνχ δφζεο θαη νη ζπλζήθεο ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο 
είλαη απίζαλν λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά, δελ είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο κηαο επηβιεπφκελεο πεξηνρήο, εθηφο εάλ 
ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έλα πξφζσπν λα ιάβεη δφζε κεγαιχηεξε απφ 1 mSv ζε έλα ρξφλν ζηηο παξαθείκελεο απηέο 
πεξηνρέο. 

17.3 ε νξηζκέλα εξγαζηήξηα φπνπ εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 
κηθξέο πνζφηεηεο αλνηθηψλ ξαδηελεξγψλ πεγψλ κπνξεί λα κελ είλαη ζθφπηκν λα νξίδεηαη νιφθιεξν ην εξγαζηήξην σο 
επηβιεπφκελε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο λα βεβαηψλεηαη φηη αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίεο απφ φζα πξφζσπα εηζέξρνληαη ή εξγάδνληαη εθεί. ε έλα ηέηνην εξγαζηήξην, πξέπεη λα ππάξρνπλ γεληθέο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ απνηξνπή ή, εθφζνλ πξνθχςεη, ηνλ θαζαξηζκφ νπνηαζδήπνηε ξαδηνκίαλζεο απφ δηαξξνέο. Δάλ ε 
ξαδηελεξγφο κίαλζε κπνξεί λα απμεζεί ζε δηάζηεκα κεξηθψλ εβδνκάδσλ ιφγσ κε ηήξεζεο απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξίδεη έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ εξγαζηεξίνπ σο επηβιεπφκελε πεξηνρή. Σν ηκήκα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ πνπ νξίδεηαη σο επηβιεπφκελε πεξηνρή επηιέγεηαη κε ηέηνηα θξηηήξηα ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο 
ξαδηνκίαλζεο, γηα παξάδεηγκα γχξσ απφ έλα απαγσγφ αεξίσλ. 

17.4 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα επηιέμεη βνιηθά φξηα γηα ηελ επηβιεπφκελε πεξηνρή. Μφιηο θαζνξηζηεί κηα 
ηέηνηα πεξηνρή, ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο επηβιεπφκελεο πεξηνρέο. 

18. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα επηβιεπφκελεο πεξηνρέο  

18.1 Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα επηβιεπφκελεο πεξηνρέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 28 θαη είλαη νη εμήο:   

(α)  Αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ απφ αθηηλνβνιίεο ζηηο επηβιεπφκελεο πεξηνρέο, 
νξγαλψλεηαη επίβιεςε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα αθηηλνβνιίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 29, 

(β)  αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε γηα ηνλ ηχπν ηεο πεξηνρήο, ηε θχζε ησλ πεγψλ θαη 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, 

(γ)  αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθδίδνληαη νδεγίεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν απφ αθηηλνβνιίεο πνπ 
απνξξέεη απφ ηηο πεγέο θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο. 

18.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 18.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο ηηο ζπκβνπιέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 
εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο. 

19. 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. 

20. 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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