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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 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 αλαθνξηθά κε ην ξφιν, ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηείηαη ν δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε) 
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 

    
   «ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηελ ηερληθή 

επάξθεηα λα επνπηεχεη ή λα δηελεξγεί ηελ εθαξκνγή ησλ δηεπζεηήζεσλ ζε δεηήκαηα 
αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε έλα δεδνκέλν ηχπν πξαθηηθήοˑ 

    
 
 
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 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε 
ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν, ηα θαζήθνληα, ηηο 
ππεπζπλφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ν 
δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο. 

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

 
Κψδηθαο Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν, ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη ηηο πξαθηηθέο  

γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ν δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε 

 
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ 
αθηηλνπξνζηαζίαο εληφο κηαο επηρείξεζεο ή απφ έλα εξγνδφηε, 

(β)  Σν άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ νξίδεη ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο σο ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηελ ηερληθή 
επάξθεηα λα επνπηεχεη ή λα δηελεξγεί ηελ εθαξκνγή ησλ δηεπζεηήζεσλ ζε δεηήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο [ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο εξγνδφηε] ζρεηηθά κε έλα δεδνκέλν ηχπν πξαθηηθήο [πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε], 

(γ)  Ο Καλνληζκφο 70 πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο είλαη 
απαξαίηεηνο ν δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, 

(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, γηα ζθνπνχο πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ 
αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν, ηα θαζήθνληα, ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηείηαη ν δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο: 

1. Οξηζκφο 
 
Σν άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ νξίδεη ηνλ «ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο» σο ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηελ ηερληθή επάξθεηα λα 
επνπηεχεη ή λα δηελεξγεί ηελ εθαξκνγή ησλ δηεπζεηήζεσλ ζε δεηήκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο [ζηηο εγθαηαζηάζεηο κηαο 
επηρείξεζεο ή ελφο εξγνδφηε] ζρεηηθά κε έλα δεδνκέλν ηχπν πξαθηηθήο [πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε]. 
 
2. Ρφινο θαη θαζήθνληα ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
2.1 Γεληθά 
 
2.1.1 Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο επηζηάηεο 
θαη ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνλ εξγνδφηε. ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο αλαηίζεληαη επίζεο εηδηθά 
θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αθηηλνβνιία 
(επαγγεικαηηθή έθζεζε). Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο αξρέο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηηο 
ζρεηηθέο ιεηηνπξγηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνδφκελε πξαθηηθή, ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο, θαζψο θαη ην 
ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 
 
2.1.2 Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε κε βάζε ην άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ, ν 
ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο εξγνδνηείηαη ζε κφληκε βάζε απφ επηρείξεζε ή εξγνδφηε πνπ εθηειεί εξγαζία κε 
ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.  
 
Ννείηαη φηη ε απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο, ν ππεχζπλνο ηεο 
επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο είλαη απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν θαη αλαιακβάλεη λα 
αζθεί ν ίδηνο, πιήξσο, ηα θαζήθνληα ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
παξφληα Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο πξνζψπνπ λα ελεξγεί σο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 
2.1.3 Ο ξφινο ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο κπνξεί λα επηηειείηαη απφ κνλάδα αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη 
εληφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε ή απφ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο [Καλνληζκφο 70(3)(α)]. 
 
2.1.4 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ έλαο εξγνιάβνο, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζπάληα κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, εθηειεί 
εξγαζίεο ζε ρψξν εξγαζίαο άιινπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο (επηρείξεζεο ή εξγνδφηε), ν νπνίνο εξγάδεηαη ηαθηηθά κε 
ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ελεξγεί δειαδή σο εμσηεξηθφο εξγαδφκελνο, κπνξεί λα θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηνξίδεηαη σο 
ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο πξφζσπν απφ ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
(επηρείξεζεο ή εξγνδφηε). Ωζηφζν, επεηδή ζηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο αλαηίζεηαη επνπηηθφο ξφινο, ελδέρεηαη λα 
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ρξεηάδεηαη ηφζν ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (επηρείξεζε ή εξγνδφηεο) φζν θαη ν εξγνιάβνο λα 
πξνβαίλνπλ ζε θαηάιιειεο ζπκβαηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα έλαλ ηέηνην δηνξηζκφ. 
 
2.1.5 Οη πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηνξίδνπλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πξψην Πίλαθα.  
 
2.2 Καζήθνληα ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
2.2.1 Ο Καλνληζκφο 70(2) θαζνξίδεη, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξαθηηθήο, ηα θαζήθνληα ηνπ ππεπζχλνπ 
αθηηλνπξνζηαζίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  
  

(α)  Δμαζθαιίδεη φηη ε εξγαζία κε αθηηλνβνιίεο εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ 
ή ηνπηθψλ θαλφλσλ, 

(β)  επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 

(γ)  ηεξεί θαηάιιειν αξρείν γηα φιεο ηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο, 

(δ)  εθηειεί πεξηνδηθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη πξνεηδνπνίεζεο, 

(ε)  επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο,  

(ζη)  επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο,  

(δ)  ελεκεξψλεη ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο θαηαιιήισο γηα ηνπο ηνπηθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο,  

(ε)  παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζρφιηα επί ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο,  

(ζ)  θαηαξηίδεη ζρέδηα εξγαζίαο,  

(η)  ππνβάιιεη αλαθνξέο ζηελ ηνπηθή δηεχζπλζε, 

(ηα)  ζπκκεηέρεη ζηνπο κεραληζκνχο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθζεζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο, 

(ηβ)  παξέρεη ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ζηνπο εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο. 

 
2.2.2 Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο ζπλεξγάδεηαη, θαηά πεξίπησζε, κε ηνλ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνλ 
εκπεηξνγλψκνλα ηαηξηθήο θπζηθήο, ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οη ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα 
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ηαηξηθήο θπζηθήο θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 68 θαη 69, αληίζηνηρα. 
 
3. Τπνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε 
 
3.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο παξέρεη ζηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ ελδειερή θαη 
απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
 
3.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πεξηιακβάλεη ζηελ αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο (κέζσ θαηαρψξεζεο ή 
αδεηνδφηεζεο) απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ, ηα πιήξε πξνζσπηθά 
ζηνηρεία, πξνζφληα θαη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνδεηθλχεηαη λα αλαιάβεη ή έρεη 
αλαιάβεη θαζήθνληα ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνξεηηθά πξφζσπα αλακέλεηαη λα 
αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθά θαζήθνληα σο ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο εληφο κηαο επηρείξεζεο ή απφ έλαλ εξγνδφηε, ζηελ 
αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πην πάλσ ζηνηρεία γηα φια ηα ελ ιφγσ πξφζσπα. 
 
3.3 Οη επηρεηξήζεηο θαζνξίδνπλ ζηνπο ηνπηθνχο θαλφλεο ηα ζηνηρεία θαη ηα αθξηβή θαζήθνληα ησλ ππεχζπλσλ 
αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 
3.4 Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ν εξγνδφηεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ δηνξίδεη ππεχζπλν 
αθηηλνπξνζηαζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ επηηήξεζε ή ηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ 
αθηηλνπξνζηαζίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ εξγνδνηνχκελψλ ηνπο. 
 
3.5 Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ 
πνπ απαηηεί ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο θαη, εηδηθφηεξα, λα επηβιέπνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 
ηνπηθνχο θαλφλεο. Δληνχηνηο, ε πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθηηλνπξνζηαζία αλήθεη ζηελ επηρείξεζε ή 
ζηνλ εξγνδφηε, ζχκθσλα θαη κε ηα δηακεηβφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ. 
 
4. Καηαιιειφηεηα γηα δηνξηζκφ ζηε ζέζε ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
4.1 Έλαο εξγνδνηνχκελνο ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε σο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο 
πξέπεη λα: 
 

(α)  Γλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ηνπηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, 

(β)  δηαζέηεη επαξθείο επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο πηπρέο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

(γ)  θαηαλνεί ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 
πξνθπιάμεηο απηέο πεξηνξίδνπλ ηηο εθζέζεηο, εθφζνλ εθαξκνζηνχλ, 
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(δ)  δηαζέηεη επαξθή ρξφλν θαη πφξνπο, π.ρ. εμνπιηζκφ, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη γξακκαηεηαθή θαη άιιε 
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

(ε)  ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γλσξίδεη θαη δίδεη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλεη ν ίδηνο, νη 
ινηπνί εξγαδφκελνη, ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ηπρφλ εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη (πεξηιακβαλνκέλνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ αλήθεη ζε εξγνιάβν) θαη ν εξγνδφηεο ηνπο, θαζψο θαη κέιε ηνπ θνηλνχ πνπ ηπρφλ 
βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ή ζηελ πεξηνρή φπνπ εθηειείηαη ε πξαθηηθή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
πξνβαίλεη επίζεο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ελεκέξσζε θαη ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε άιιεο 
ελδεδεηγκέλεο πιεξνθφξεζεο ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη ζηηο ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Γεκνθξαηίαο, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη. 

 
4.2 ε έλαλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζαθήο ξφινο ηνλ νπνίν θαιείηαη λα εθπιεξψζεη. Απηφ 
πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε γξαπηψο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην 
έξγν πνπ ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο αλακέλεηαη λα πινπνηήζεη. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο αλαξηά ηα ζηνηρεία ηνπ 
ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ζε ζηαζεξέο ζέζεηο εληφο ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
εξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ζε εγρεηξίδηα θαη πξσηφθνιια θ.ιπ. 
 
4.3 Ζ επηινγή θαηάιιεινπ πξνζψπνπ σο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 
εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθψλ κε αθηηλνβνιίεο ζηελ εγθαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα: 
 

(α)  ε εγθαηαζηάζεηο φπνπ ε ρξήζε αθηηλνβνιίαο δελ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
επηρείξεζεο, φπσο ε ρξήζε κεηξεηψλ (gauges) γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ, ν ππεχζπλνο 
αθηηλνπξνζηαζίαο κπνξεί λα επηιεγεί απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ θαη κπνξεί λα είλαη πξφζσπν ην νπνίν 
έρεη ήδε γεληθή επνπηεία ηεο εξγαζίαο ή είλαη πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί επζχλεο γεληθά γηα 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο εληφο ηεο επηρείξεζεο, 

(β)  ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ ε ρξήζε αθηηλνβνιίαο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην θχξην έξγν ηεο 
επηρείξεζεο, φπσο ε βηνκεραληθή ξαδηνγξαθία, ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη πξφζσπν 
πνπ έρεη εθπαηδεπηεί εηδηθά ζε ηερληθέο βηνκεραληθήο ξαδηνγξαθίαο, 

(γ)  ζε εγθαηαζηάζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθηηλνβνιία γηα ηαηξηθέο εθζέζεηο είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη κηα ζεηξά 
πξνζψπσλ κε γεληθφ ππφβαζξν ζηελ αθηηλνπξνζηαζία πνπ κπνξεί λα είλαη θαηάιιεια γηα δηνξηζκφ σο 
ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο, φπσο θπζηθνί ηαηξηθήο θαη θαηάιιειν ηαηξηθφ ή παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. ηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο, ζηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο αλαηίζεληαη επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αζθάιεηα ησλ πεγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αθηηλνπξνζηαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο θαηάιιειεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Μηα ηέηνηα 
εγθαηάζηαζε κπνξεί λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππεχζπλνπο αθηηλνπξνζηαζίαο, ν θαζέλαο κε 
εηδηθή επζχλε, φπσο γηα παξάδεηγκα, γηα ηε δηαγλσζηηθή αθηηλνινγία, ηελ αθηηλνζεξαπεία θαη ηελ ππξεληθή 
ηαηξηθή. Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο κπνξεί επίζεο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο 
ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

5. Γηαβνχιεπζε κε ηνλ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο εμεηάδεη ηελ αλάγθε παξνρήο ζπκβνπιψλ απφ ηνλ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο κε 
ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη σο ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 
6. Αξηζκφο απαηηνχκελσλ ππεχζπλσλ αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
Ζ ζπλερήο παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο ζε εγθαηάζηαζε, ππνζηαηηθφ ή άιιν ρψξν φπνπ εθηειείηαη 
πξαθηηθή κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε απαξαίηεηε. Γηα λα απνθαζηζηεί πφζνη ππεχζπλνη 
αθηηλνπξνζηαζίαο απαηηνχληαη, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε νιφθιεξν ην θάζκα θαη ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπνζεζηψλ πνπ πξέπεη λα 
θαιπθζνχλ. Ζ θάιπςε απηή πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ιακβάλνληαο ππφςε 
παξάγνληεο φπσο ε εξγαζία καθξηά απφ ηε βάζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, ε εξγαζία κε βάξδηεο θαη νη απνπζίεο 
ιφγσ αζζέλεηαο, εθπαίδεπζεο θαη αξγηψλ. Ο αξηζκφο ησλ ππεχζπλσλ αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα επαξθεί ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη φηη ε εξγαζία επνπηεχεηαη επαξθψο. 
 
7. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
7.1 Ο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη θαη λα είλαη 
ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ζηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο, θαζψο επίζεο κε 
εμσηεξηθνχο εξγαδφκελνπο ή ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε αθηηλνβνιίεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. ηελ πξάμε, απηφ 
ζεκαίλεη φηη ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί γξαπηψο θαη πξνθνξηθά κε ηνπο ελ 
ιφγσ εξγαδφκελνπο κε ηξφπν θαη ζε γιψζζα πνπ ηνπο είλαη πιήξσο θαηαλνεηή. 
 
7.2 Σα πξφζσπα πνπ δηνξίδνληαη σο ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα απαηηνχκελα θαζήθνληα γηα 
ηε ζέζε απηή. Ο δηνξηζκφο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ σο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε 
ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. Ο δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο απφ ηε δηεχζπλζε κηαο επηρείξεζεο ή απφ 
έλαλ εξγνδφηε δελ κεηψλεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε γεληθή ππνρξέσζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε 
λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο πξαθηηθήο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
έγθξηζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο απηήο. 
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7.3 Οη ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε λα 
αζθνχλ ζηελ πξάμε ηα απαηηνχκελα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπο. Σν θαζεζηψο δηνξηζκνχ ελφο ππεχζπλνπ 
αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ αλεμαξηεζία ζηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη απφ εθρψξεζε 
θαηάιιειεο εμνπζίαο. Ζ εμνπζία απηή κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα πεξηγξάθεηαη κεηαμχ άιισλ απφ επηηαθηηθέο εληνιέο 
ζε άιινπο εξγαδφκελνπο θαη δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηεο αθηηλνβνιίαο εάλ, ζχκθσλα κε ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο 
ή/θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο, δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα ηεο πξαθηηθήο θαη ε 
αθηηλνπξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε άπνςε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο δελ είλαη 
άκεζα δηαζέζηκε φηαλ ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε αζθάιεηα ηεο πξαθηηθήο ή/θαη ε αθηηλνπξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηφηε ν 
ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα έρεη ηελ εμνπζία λα απαηηεί ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο πξαθηηθήο. Ο ρψξνο 
εξγαζίαο, νη δηαζέζηκνη πφξνη θαη ρξφλνο θαη νη ινηπέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ έλαλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη 
λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ σο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο, θαηά ηξφπν ζπλεπή 
κε ηε θχζε θαη ην εχξνο ηεο ρξήζεο ηεο αθηηλνβνιίαο. 
 
7.4 Δάλ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο απαηηνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο λα αλαιάβεη ηελ επηηήξεζε ηεο 
αθηηλνπξνζηαζίαο ζε πνιιαπιέο ζέζεηο εξγαζίεο ή ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απέρνπλ γεσγξαθηθά (ζε δηαθνξεηηθέο 
ηνπνζεζίεο) ή πνπ θαιχπηνπλ κεγάιε πεξηνρή εληφο ηνπ ίδηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα 
είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη κε αμηφπηζην ηξφπν φηη ην πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο είλαη 
ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί επηηπρψο ηα θαζήθνληά ηνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νξγαλψλεη θαη 
πεξηγξάθεη κε απνδεθηφ ηξφπν ηα αθφινπζα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο αθηηλνβνιίαο: 
 

(α)  Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ρξήζεο ηεο 
αθηηλνβνιίαο,  

(β)  φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα θαζήθνληα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηβιέπνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ πξαθηηθψλ κε 
αθηηλνβνιία θαη αθηηλνπξνζηαζίαο ζε θάζε ηνπνζεζία απφ ηηο πην πάλσ, 

(γ)  ηα γεληθά θαη εηδηθά θαζήθνληα ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 
ηνπ, 

(δ)  ηηο δηεπζεηήζεηο επηθνηλσλίαο θαη αλαθνξάο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ επηβιέπνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο 
ησλ πξαθηηθψλ κε αθηηλνβνιία θαη αθηηλνπξνζηαζίαο ζε θάζε ηνπνζεζία, ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε. 

8. Γηνξηζκφο επηηφπνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
 
8.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηνξίδεη επηηφπνπ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο γηα έλα ρψξν εξγαζίαο φπνπ γίλεηαη 
ρξήζε αθηηλνβνιίαο φηαλ ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο είλαη ππεχζπλνο γηα δηάθνξνπο ρψξνπο ρξήζεο αθηηλνβνιίαο ή 
γεσγξαθηθά κεγάιεο πεξηνρέο, γηα παξάδεηγκα ζηε βηνκεραληθή ξαδηνγξαθία. 
 
8.2 ηαλ δηνξίδνληαη επηηφπνπ ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο, πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαηαλνκή ηεο απαηηνχκελεο 
εξγαζίαο, ησλ εμνπζηψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ησλ επηηφπνπ ππεχζπλσλ 
αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 
8.3 Έλαο επηηφπνπ ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο απαηηείηαη λα δηαζέηεη επαξθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ 
αθηηλνπξνζηαζία, θαηάιιειε γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο θαη θαιή γλψζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε. 
 
9. Δλεκέξσζε Τπεξεζίαο Διέγρνπ ζρεηηθά κε αιιαγέο 
 
9.1 ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο ή ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ 
εληφο ηεο επηρείξεζεο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ηηο αιιαγέο απηέο 
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, φρη φκσο αξγφηεξα απφ δχν εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο. Ωζηφζν, ζεσξείηαη θαιή 
πξαθηηθή ε ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ γηα ηπρφλ αιιαγέο εθ ησλ πξνηέξσλ, φηαλ νη αιιαγέο απηέο είλαη 
πξνγξακκαηηζκέλεο θαη είλαη γλσζηέο επίζεο εθ ησλ πξνηέξσλ. 
 
9.2 Γηα ιφγνπο νκαιήο ζπλέρηζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
πξέπεη λα έξρεηαη ζε γξαπηή ζπκθσλία κε ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεληαη θαζήθνληα ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 
αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα: 
 

(α)  ηαλ ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο ζθνπεχεη λα παξαηηεζεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ, ηφηε δίλεη 
πξνεηδνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπ, 

(β)  ζην δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν (α) ζπλερίδεη λα εθηειεί πιήξσο ηα θαζήθνληα ηνπ σο ππεχζπλνο 
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε εληφο ηεο πεξηφδνπ απηήο λα πξνβεί 
ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ψζηε λα δηνξίζεη θαηάιιειν αληηθαηαζηάηε, 

(γ)  ν ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο / εμνηθείσζεο ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ 
σο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο, πξνο ηνλ νπνίν παξέρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε, 
ψζηε ηα θαζήθνληα ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο λα ζπλερίζνπλ λα εθηεινχληαη φζν ην δπλαηφ 
απξφζθνπηα. 
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10. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 
 
10.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίδεη φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη κε ηε 
ρξήζε ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο, έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα 
γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη φηη έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε 
θαη θαηάξηηζε ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθηηλνπξνζηαζία θαηάιιειε ψζηε λα δχλαηαη λα εθηειέζεη πιήξσο θαη δεφλησο ηα 
θαζήθνληά ηνπ. 
 
10.2 Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ επηηειείηαη. Ζ 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηνδηθή επαλεθπαίδεπζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ 
ηθαλνηήησλ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηπρφλ αιιαγψλ ζηνπο ηνπηθνχο θαλφλεο. 
 
10.3 Οη ππεχζπλνη αθηηλνπξνζηαζίαο ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθηηλνπξνζηαζία, ε 
ζεκαηνινγία ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηνλ Γεχηεξν Πίλαθα. 
 
10.4 Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ηε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη δεισζεί απφ κηα επηρείξεζε ή έλαλ εξγνδφηε φηη ζα ελεξγεί σο 
ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, δίδεηαη 
πξνζνρή ζηνλ ηνκέα αξκνδηνηήησλ θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα 
αληίζηνηρα θαζήθνληα, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ 
δχλαηαη λα απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε πξνζψπνπ πνπ έρεη δεισζεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε φηη ζα ελεξγεί 
σο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο, εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ην πξφζσπν απηφ δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη 
θαηαξηηζκέλν λα αλαιάβεη θαη δηεθπεξαηψζεη ηα θαζήθνληα απηά. 
 
10.5 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ελφο πξνζψπνπ πνπ έρεη δηνξηζζεί ή πνπ ππάξρεη πξφζεζε 
λα δηνξηζηεί σο ππεχζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο απφ επηρείξεζε ή εξγνδφηε πνπ αηηείηαη έγθξηζεο γηα πξψηε θνξά, κε 
βάζε ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ, εμεηάδνληαη απφ ηε Τπεξεζία Διέγρνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο έγθξηζεο 
πξνο ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο έρεη 
πεξηιάβεη ζηελ αίηεζε θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβιεζνχλ κεηέπεηηα είηε θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ είηε απηφβνπια απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε 
θαη ηεξνπκέλεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ε Τπεξεζία 
Διέγρνπ εμεηάδεη θαηά πφζν ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ επζχο κφιηο ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά θαη πξνβαίλεη ζε αλάινγεο ελέξγεηεο. 
 
11. 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. 
 
12. 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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ΠΡΩΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 
(Παξάγξαθνο 2.1.5) 

 
Πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ν δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 

 
O δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο απαηηείηαη γηα φιεο ηηο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο ν Νφκνο θαη ε πεξί 
Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο γηα 
πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζηε γλσζηνπνίεζε ή ζηελ παξαρψξεζε 
έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019 (Κ.Γ.Π. 153/2019) απαηηνχλ ηελ εμαζθάιηζε 
έγθξηζεο (κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο) απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, σο εμήο: 
 
Α. Πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κέζσ 
θαηαρψξεζεο 
 

1. Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο νδνληηαηξηθψλ εθαξκνγψλ θαη 
κέηξεζεο νζηηθήο κάδαο 

 
2. Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξά δπλακηθνχ κηθξφηεξε απφ 200 kV, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ ππνινγηζηηθήο 
ηνκνγξαθίαο (CT) 

 
3.  Πξαθηηθέο κε αλνηθηέο ξαδηελεξγέο πεγέο κε αλψηαηε ζπλνιηθή εηήζηα ζπγθέληξσζε ελεξγφηεηαο ηα 100 MBq 

γηα ζθνπνχο εξγαζηεξηαθψλ (in vitro) ηαηξηθψλ ή κε ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ 
 
4.  Πξαθηηθέο κε θιεηζηέο ξαδηελεξγέο πεγέο Καηεγνξίαο 5 [ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Αζθάιεηαο ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο “Categorization of Radioactive Sources” RS-G-1.9 (Βηέλλε, 2005), φπσο 
ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί] 

 
5.  Πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά, νη ζπγθεληξψζεηο ελεξγφηεηαο ησλ νπνίσλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Σκήκα Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Σξίηνπ 
Πίλαθα ηνπ Νφκνπ 

 
6.  Δηζαγσγή, εμαγσγή, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη θάζε άιιε πξαθηηθή κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο γηα ηαηξηθή ή 

κε ηαηξηθή έθζεζε, αλεμαξηήησο εθαξκνδφκελεο δηαθνξάο δπλακηθνχ, πνπ δηεμάγεηαη πξηλ ην ζηάδην ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ηεο γελλήηξηαο ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε ψζηε λα δχλαηαη λα πξνθαιέζεη έθζεζε 

 
7.  Μεηαθνξά: 
 

(α)  ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ζε παθέηα ηχπνπ Α (είηε είλαη ζράζηκα ή γηα ηα νπνία ηζρχεη εμαίξεζε απφ ηα 
ζράζηκα πιηθά είηε φρη) (UN 2915, UN 3327, UN 3332 θαη UN 3333) 

(β)  ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ρακειήο εηδηθήο ελεξγφηεηαο (LSA-ΗΗ θαη LSA-III) πνπ είλαη ζράζηκα (UN 3324 
θαη UN 3325) 

(γ)  επηθαλεηαθά ξαδηνκηαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ κε ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ είλαη ζράζηκν (SCO-1 ή SCO-2) 
(UN 3326) 

 
φπσο απηά νξίδνληαη: 
 

(α)  αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζηε ζεηξά Καλνληζκψλ ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν “IAEA Safety Standards for protecting people and 
the environment, Specific Safety Requirements No. SSR-6 (Rev. 1): Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material (2018 Edition)” 

(β)  αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ή παθέησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά θαηά 
UN, ζηηο πζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “Recommendations on the Transport 
of Dangerous Goods, Model Regulations, Volume I, Nineteenth revised edition, United Nations, New 
York and Geneva, 2015” 

 
ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή επαλεθδφζεηο ηνπο 

 
Β. Πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ κέζσ 
αδεηνδφηεζεο 
 

1.  Δθνχζηα ρνξήγεζε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζε αλζξψπνπο θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξά ηελ αθηηλνπξνζηαζία 
ησλ αλζξψπσλ, ζε δψα, κε ζθνπφ ηελ ηαηξηθή ή θηεληαηξηθή δηάγλσζε, ζεξαπεία ή έξεπλα 

 
2.  Λεηηνπξγία θαη απνμήισζε θάζε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη εθκεηάιιεπζε θαη θιείζηκν νξπρείσλ νπξαλίνπ 
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3.  Δθνχζηα πξνζζήθε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζηελ παξαγσγή ή παξαζθεπή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ή άιισλ 
πξντφλησλ, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηαηξηθψλ πξντφλησλ (ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ), θαζψο θαη ε 
εηζαγσγή ή εμαγσγή απηψλ ησλ πξντφλησλ 

 
4.  Κάζε πξαθηηθή πνπ αθνξά θιεηζηέο πεγέο πςειήο ελεξγφηεηαο 
 
5.  Λεηηνπξγία, απνμήισζε θαη θιείζηκν νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο γηα ηε καθξνρξφληα απνζήθεπζε ή δηάζεζε 

ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ξαδηελεξγά απφβιεηα 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

 
6.  Πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθιπζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ξαδηελεξγνχ πιηθνχ, κέζσ αέξησλ ή 

πγξψλ ιπκάησλ, ζην πεξηβάιινλ 
 
7.  Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο γηα ηαηξηθή έθζεζε, άιιεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην είδνο 

πξαθηηθψλ ηνπ Μέξνπο Α.1 ηνπ παξφληνο Πίλαθα 
 
8.  Πξαθηηθέο κε γελλήηξηεο αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε, άιιεο απφ 

απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην είδνο πξαθηηθψλ ηνπ Μέξνπο Α.2 ηνπ παξφληνο Πίλαθα, δειαδή πνπ ιεηηνπξγνχλ 
κε δηαθνξά δπλακηθνχ κεγαιχηεξε απφ 200 kV, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ ππνινγηζηηθήο 
ηνκνγξαθίαο (CT) 

 
9.  Πξαθηηθέο κε πάζεο θχζεο επηηαρπληέο γηα ηαηξηθή έθζεζε ή γηα κε ηαηξηθή απεηθνληζηηθή έθζεζε, πιελ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κηθξνζθνπίσλ 
 
10.  Πξαθηηθέο κε θιεηζηέο ή αλνηθηέο ξαδηελεξγέο πεγέο, άιιεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα είδε πξαθηηθψλ 

ηνπ Μέξνπο Α.3 θαη 4 ηνπ παξφληνο Πίλαθα. Ννείηαη φηη ζηηο ξαδηελεξγέο πεγέο απηέο πεξηιακβάλεηαη θάζε 
ηχπνο ππξεληθνχ ζράζηκνπ πιηθνχ 

 
11.  Μεηαθνξά: 

 

(α)  ξαδηελεξγψλ πεγψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα είδε πξαθηηθψλ 4 ηνπ παξφληνο Πίλαθα 

(β)  ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ή παθέησλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ πέξαλ απφ ηχπνπ Α (ηχπνπ B(U), B(M) 
ή C) (UN 2916, UN 3328, UN 2917, UN 3329, UN 3323 θαη UN 3330) 

(γ)  ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή δηάηαμε (special arrangement) (UN 2919 θαη UN 3331) 

(δ)  εμαθζνξηνχρνπ νπξαλίνπ (UN 2977, UN 2978, UN 3507) 

 
φπσο απηά νξίδνληαη: 
 

(α)  αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζηε ζεηξά Καλνληζκψλ ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν “IAEA Safety Standards for protecting people and 
the environment, Specific Safety Requirements No. SSR-6 (Rev. 1): Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material (2018 Edition)” 

(β)  αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ ή παθέησλ πνπ πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά θαηά 
UN, ζηηο πζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “Recommendations on the Transport 
of Dangerous Goods, Model Regulations, Volume I, Nineteenth revised edition, United Nations, New 
York and Geneva, 2015” 

 
ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ή επαλεθδφζεηο ηνπο. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΗΝΑΚΑ 
(Παξάγξαθνο 10.3) 

 
Θεκαηνινγία εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο 

 
Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, αλάινγα κε ηελ αζθνχκελε 
πξαθηηθή θαη ην εχξνο εθαξκνγψλ κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ηα αθφινπζα γεληθά ζέκαηα: 
 

1.  Βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο ησλ αθηηλνβνιηψλ, ησλ βηνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αθηηλνβνιίαο, ησλ θηλδχλσλ 
απφ ηελ αθηηλνβνιία, ησλ πνζνηήησλ θαη κνλάδσλ κέηξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθηηλνβνιία θαη ηε 
δνζηκεηξία,  

2.  Γεληθή γλψζε ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο, ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο, ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο, 

3.  Γεληθέο αξρέο δνζηκεηξίαο, παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη αηνκηθή παξαθνινχζεζε, 

4.  Γεληθέο αξρέο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

5.  Γεληθή γλψζε λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαη ηελ ππξεληθή θαη ξαδηνινγηθή 
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ησλ πξνλνηψλ γηα ηνλ ξπζκηζηηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο αθηηλνβνιίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ 
έγθξηζεο, απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο έγθξηζεο γηα ρξήζε αθηηλνβνιίαο θαη ππνρξεψζεσλ 
ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο, 

6.  Τπνρξεψζεηο επηρείξεζεο ή εξγνδφηε, 

7.  Οξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε αθηηλνβνιίαο, ξπζκίζεηο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηηο 
αθηηλνβνιίεο ζηνπο ρψξνπο ρξήζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, αλάπηπμε λννηξνπίαο αζθάιεηαο, 

8.  Αθηηλνπξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ πξνζψπσλ, 

9.  Καηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη παξνπιηζκφο πεγψλ θαη γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο, 

10.  πζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνεηδνπνίεζεο, 

11. Πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθζεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, 

12.  Πξαθηηθέο νδεγίεο / θαηεπζχλζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη αθηηλνπξνζηαζία,  

13.  Τινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο θαη ινηπψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

14.  Σνκείο δηαβνχιεπζεο κε ηνλ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνλ εκπεηξνγλψκνλα ηαηξηθήο θπζηθήο, 
φπσο εθαξκφδεηαη. 

 
Δπηπξφζζεηα, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξε γλψζε 
ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηε θχζε θαη ην εχξνο ηεο αζθνχκελεο πξαθηηθήο ή πξαθηηθψλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
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