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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 ηελ Αηνκηθή Αθηηλνινγηθή Παξαθνινχζεζε) 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 

 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
28.12.2018. 

  «ηαμηλνκεκέλνο εξγαδφκελνο» ή «ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν» ζεκαίλεη εθηηζέκελν 
εξγαδφκελν ή εθηηζέκελν πξφζσπν, αληίζηνηρα, ην νπνίν ηαμηλνκείηαη γηα ζθνπνχο 
επίβιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηηο θαηεγνξίεο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 30ˑ 
 

 
 
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 ηελ αηνκηθή αθηηλνινγηθή 
παξαθνινχζεζε ησλ ηαμηλνκεκέλσλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ελεξγφ ή ηζνδχλακε 
δφζε πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ εξγαδνκέλσλ. 
 

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

 
Κψδηθαο Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ Αηνκηθή Αθηηλνινγηθή Παξαθνινχζεζε 

 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αθηηλνπξνζηαζία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο ππφ ηελ επζχλε ηεο, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεγψλ θαη ζην κέγεζνο θαη ηε 
θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξαθηηθή φπνπ ε έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ ε ελεξγφο δφζε 
ελδέρεηαη λα ππεξβαίλεη ην 1 mSv αλά έηνο ή ε ηζνδχλακε δφζε λα ππεξβαίλεη ηα 15 mSv αλά έηνο γηα ηνπο 
θαθνχο ησλ νθζαικψλ ή ηα 50 mSv αλά έηνο γηα ην δέξκα θαη ηα άθξα (Καλνληζκφο 25),  

(β)  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδεη φηη ε πξνζηαζία ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 
βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηα κέηξα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο, πεξηιακβαλφκελεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο (Καλνληζκφο 22(δ)), 

(γ)  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξνβαίλεη ζε παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα αθηηλνβνιίεο, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ξπζκψλ δφζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο ζηελ αηκφζθαηξα 
θαη ηεο επηθαλεηαθήο ππθλφηεηαο ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ κίαλζε θαη, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αηνκηθψλ δφζεσλ (Καλνληζκφο 29), 

(δ) Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θαηεγνξίαο 
Α, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 30, ζηε βάζε αηνκηθψλ 
κεηξήζεσλ πνπ εθηεινχληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο θαη λα 
εθαξκφδεη θαηάιιειν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο Α 
δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ ζε ζεκαληηθή έθζεζε απφ εζσηεξηθή αθηηλνβφιεζε ή ζεκαληηθή έθζεζε ζηνπο θαθνχο 
ησλ νθζαικψλ ή ηα άθξα ηνπο (Καλνληζκφο 31), 

(ε) Οη Καλνληζκνί 31 έσο 34 θαη ν Σέηαξηνο Πίλαθαο ησλ Καλνληζκψλ πεξηέρνπλ πξφλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αηνκηθή αθηηλνινγηθή παξαθνινχζεζε, 

(ζη) Ο Καλνληζκφο 41 θαη ν Πέκπηνο Πίλαθαο ησλ Καλνληζκψλ πεξηέρνπλ πξφλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αθηηλνπξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε Βηβιηάξηνπ Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο 
Παξαθνινχζεζεο, 

(δ)  Ο Καλνληζκφο 67 πξνλνεί φηη νη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο δφζεηο ζε εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο πξνζδηνξίδνληαη 
απφ ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο βάζεη ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο, κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο δφζεο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζε θαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδφκελσλ κε ηνλ εξγνδφηε ή, θαηά 
πεξίπησζε, κε ηελ ππεξεζία επαγγεικαηηθήο πγείαο, 

(ε)  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, 

 
(ζ) 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 
ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ αηνκηθή αθηηλνινγηθή 
παξαθνινχζεζε, ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δφζεο ζε πεξίπησζε έθζεζεο ιφγσ αηπρήκαηνο, ηελ θαηαγξαθή θαη απνζηνιή 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ, ηε ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 
δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, ηελ πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο 
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ζπζηήκαηνο αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο: 
 
1. Αηνκηθή παξαθνινχζεζε 
 
1.1 Γεληθά 
 
1.1.1 Ο Καλνληζκφο 31(1)(α) πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά 
ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θαηεγνξίαο Α, φπσο απηνί ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 30, ζηε βάζε αηνκηθψλ 
κεηξήζεσλ πνπ εθηεινχληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο. 
 
1.1.2 Ο Καλνληζκφο 31(1)(β) πξνλνεί φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαδφκελνη ηεο θαηεγνξίαο Α δχλαληαη λα 
ππνβιεζνχλ ζε ζεκαληηθή έθζεζε απφ εζσηεξηθή αθηηλνβφιεζε ή ζεκαληηθή έθζεζε ζηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ ή ηα 
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άθξα ηνπο (βι. θαη παξάγξαθν 1.2), ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο εθαξκφδεη 
θαηάιιειν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. 
 
1.1.3 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ εξγνδνηεί εξγαδφκελνπο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 30 
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηε βάζε ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο κε αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ππεξεζία 
δνζηκεηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνχληαη, φπσο απαηηείηαη, νη δφζεηο ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδνκέλσλ (βι. θαη 
παξάγξαθν 1.3), λα ηεξνχληαη θαηάιιεια αξρεία αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο (βι. θαη παξάγξαθν 1.8) θαη 
λα παξέρνληαη φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αξρεία απηά. 
 
1.1.4 Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.1.3, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο λα επηιέγεη θαη 
ζπλεξγάδεηαη κε ππεξεζία δνζηκεηξίαο, ε νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαηάιιειεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ αηνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγνδνηνχκελψλ ηνπ. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
ζπκβνπιεχεηαη πξνο ηνχην εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45(15) ηνπ Νφκνπ, ζρεηηθά κε 
ηνπο ηχπνπο ππεξεζηψλ δνζηκεηξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δφζεσλ πνπ έρνπλ 
ιεθζεί απφ ηνπο ηαμηλνκεκέλνπο εξγαδφκελνπο. 
 
1.1.5 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1.1.3, νη δηεπζεηήζεηο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο, ζε 
ζπκβαηηθή ζπλεξγαζία κε θαηάιιειε ππεξεζία δνζηκεηξίαο, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 
 

(α)  Σεξεί αξρείν αηνκηθήο δνζηκεηξίαο κέρξη ην πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ην αξρείν ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 
εβδνκεληαπέληε (75) εηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
θαηαγξαθήο (βι. θαη παξάγξαθν 1.8.3), 

(β)  δεηά θαη ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο, ζε θαηάιιεια δηαζηήκαηα, θαηάιιειεο πεξηιήςεηο ησλ 
ηεξνχκελσλ αξρείσλ δνζηκεηξίαο (βι. θαη παξάγξαθν 1.9), 

(γ)  φηαλ απαηηείηαη, δεηά θαη ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο αληίγξαθα ησλ αξρείσλ δνζηκεηξίαο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο εξγνδνηνχκελνχο ηνπ (βι. θαη παξάγξαθν 1.8), 

(δ)  φηαλ απαηηείηαη, δεηά θαη ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο αξρείν ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή 
παξαθνινχζεζε ή/θαη εθηίκεζε ηεο δφζεο πνπ αθνξά έλα ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν πνπ παχεη λα είλαη 
εξγνδνηνχκελφ ηνπ θαη απνζηέιιεη ην ελ ιφγσ αξρείν ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ (βι. θαη παξάγξαθν 1.8), 

(ε)  παξέρεη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ πεξηιήςεηο ησλ αξρείσλ αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ 
εξγνδνηνχκελψλ ηνπ ζε κεληαία βάζε ή φπσο ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κε ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ (βι. θαη 
παξάγξαθν 1.8), 

(ζη)  ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη εθηίκεζε ησλ δφζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 29, θαηαγξάθεη ηελ πιεξνθνξία 
απηή ζην αξρείν αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο θάζε εξγνδνηνχκελνχ ηνπ πνπ ηνλ αθνξά, καδί κε ηηο παξακέηξνπο 
πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ππνινγηζκφ απηφ (βι. θαη παξάγξαθν 7), 

(δ)  ζηελ πεξίπησζε πνπ απαζρνιεί ηαμηλνκεκέλν εμσηεξηθφ εξγαδφκελν, κεξηκλά ψζηε λα ηνπ παξέρεηαη, θαηά 
πεξίπησζε, Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 41 θαη ηνλ 
Σέηαξην Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, θαζψο θαη ηελ παξάγξαθν 10.2, ή, εάλ ν εξγαδφκελνο απηφ δηαζέηεη ήδε 
ηέηνην βηβιηάξην, δηαζθαιίδεη φηη ην βηβιηάξην απηφ ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη αλειιηπψο 
(βι. θαη παξάγξαθν 10.2). 

 
1.2 εκαληηθή έθζεζε 
 
1.2.1 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1.1.2, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο εξγαδφκελνο ππφθεηηαη ζε απαηηήζεηο γηα 
αμηνιφγεζε ηεο δφζεο, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη φιεο νη δφζεηο πνπ είλαη πηζαλφλ λα είλαη ζεκαληηθέο, εθηφο απφ εθείλεο 
πνπ ιακβάλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο αθηηλνβνιίαο (αθηηλνβνιία ππνβάζξνπ) θαη ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσπηθά δνζίκεηξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ ηεο δφζεο 
θαη εθφζνλ είλαη ελδερφκελν λα ππάξμεη ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή έθζεζε απφ ηελ παξάκεηξν απηή, ηα δνζίκεηξα 
πξέπεη λα θέξνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 
 
1.2.2 Πέξαλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο δφζεσλ γηα έθζεζε ζε εμσηεξηθή αθηηλνβνιία γάκκα ή αθηίλεο Υ, ε επηρείξεζε ή ν 
εξγνδφηεο απνθαζίδεη θαηά πφζν πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ επίζεο πξφζζεηεο παξάκεηξνη ηεο δφζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 
παξάκεηξνη απηέο είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλνπλ δφζε απφ λεηξφληα ή δεζκεπζείζα δφζε (committed dose) απφ ηελ 
εζσηεξηθή αθηηλνβνιία. Ζ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ην αλακελφκελν κέγεζνο 
θαη ηηο δηαθπκάλζεηο απηήο ηεο παξακέηξνπ. ην πιαίζην απηφ, ελεξγφο δφζε απφ κηα πξφζζεηε παξάκεηξν, ε νπνία 
αλακέλεηαη εχινγα φηη κπνξεί λα ππεξβεί ην 1 mSv εηεζίσο, πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ παξάκεηξν απηή θαη 
πξέπεη λα αμηνινγείηαη.  
 
1.3 Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο δφζεο 
 
1.3.1 Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο δφζεο γίλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 
ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ηχπνπ ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεζφδσλ είλαη ε ρξήζε 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξνζσπηθψλ δνζίκεηξσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε: 
 

(α)  Σεο νιφζσκεο δφζεο, ηεο δφζεο ζην δέξκα θαη ηεο δφζεο ζηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ, 
(β)  ηεο δφζεο ζην δέξκα ησλ ρεξηψλ, θαη 
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(γ)  ηεο νιφζσκεο δφζεο απφ ηελ αθηηλνβνιία λεηξνλίσλ. 
 
1.3.2 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη κφλν ηηο δφζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 
πνπ ιακβάλνληαη απφ εμσηεξηθέο αθηίλεο Υ, αθηηλνβνιία γάκκα θαη ζσκαηίδηα βήηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ηχπν 
πξνζσπηθνχ δνζίκεηξνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεζκεπζεηζψλ δφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφζιεςε 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην ζψκα (κε εηζπλνή, θαηάπνζε ή κέζσ ηνπ δέξκαηνο, π.ρ. πιεγψλ) είλαη γεληθά δπζθνιφηεξε θαη 
κπνξεί λα γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ ηερληθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: 
 

(α)  Αηνκηθνχο δεηγκαηνιήπηεο αέξα, 

(β)  βηνινγηθά δείγκαηα (νχξσλ, αίκαηνο θ.ιπ.), 

(γ)  παξαθνινχζεζε ελφο κέξνπο ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο 
ξαδηελεξγνχ ησδίνπ) ή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο, κε ηε ρξήζε επαίζζεησλ αληρλεπηψλ γηα ηελ αλίρλεπζε 
ξαδηελεξγψλ νπζηψλ κέζα ζην ζψκα. 

 
1.4 Καηαιιειφηεηα πεξηφδσλ γηα αμηνιφγεζε ηεο δφζεο 
 
1.4.1 Δλδείθλπηαη ε πεξίνδνο αμηνιφγεζεο ηεο δφζεο (π.ρ. ε πεξίνδνο αλάγλσζεο ησλ δνζίκεηξσλ) λα είλαη έλαο κήλαο, 
αιιά ελδέρεηαη πεξίνδνη δχν ή ηξηψλ κελψλ λα είλαη επίζεο θαηάιιειεο, φηαλ νη δφζεηο είλαη πνιχ ρακειέο. Γηα ηελ 
εμσηεξηθή αθηηλνβνιία, ε επηινγή ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ: 
 

(α)  Σνπο ξπζκνχο δφζεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη, 

(β)  ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δνζίκεηξνπ λα κεηξά ρακειέο δφζεηο, 

(γ)  ηελ αλακελφκελε δφζε, 

(δ)  ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηαγξαθφκελεο πιεξνθνξίαο ζην δνζίκεηξν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 
1.4.2 Οη αμηνινγήζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζπρλφηεξα φηαλ ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο αθνχζηαο έθζεζεο, π.ρ. φηαλ 
δηεμάγεηαη εξγαζία κε κεγάιεο θιεηζηέο ξαδηελεξγέο πεγέο εθηφο ηνπ ζσξαθηζκέλνπ πεξηβιήκαηφο ηνπο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, είλαη ρξήζηκε ε ρξήζε αηνκηθψλ δνζίκεηξσλ άκεζεο αλάγλσζεο κε αθνπζηηθή εηδνπνίεζε (ζπλαγεξκφ). 
  
1.5 Τπνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε 
 
1.5.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ 
ππεξεζία δνζηκεηξίαο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία. Οη δηεπζεηήζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ: 
 

(α)  Δλέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ θαη ηχπνπ δνζίκεηξσλ, δεηγκαηνιεπηψλ αέξα θ.ιπ., 

(β)  ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ δνζίκεηξσλ ή ησλ δεηγκάησλ, 

(γ)  ηε ζπιινγή θαη ηελ απνζηνιή ησλ δνζίκεηξσλ ή ησλ δεηγκάησλ ζηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο, 

(δ)  θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνζίκεηξσλ απφ ηπραία έθζεζε φηαλ δελ θέξνληαη, π.ρ. κε ηελ 
απνθπγή ζάξσζεο αζθάιεηαο (security screening) ησλ δνζίκεηξσλ πνπ απνζηέιινληαη γηα, ή επηζηξέθνληαη 
απφ, δνζηκέηξεζε. 

 
1.5.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δεηά απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ έθδνζε, ηε ζπιινγή, ηε ρξήζε θαη ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ δνζίκεηξσλ.  
 
1.6 Δπζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
 
Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 45(18) ηνπ Νφκνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηφζν γηα ηνπο 
ηαμηλνκεκέλνπο ζε θαηεγνξίεο φζν θαη γηα ηνπο κε ηαμηλνκεκέλνπο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ εχινγε 
κέξηκλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ηνπο, ψζηε ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εξγαδφκελνη 
πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ δνζίκεηξσλ 
θαη λα ιακβάλνπλ θάζε εχινγε κέξηκλα γηα ηελ ελδεδεηγκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο. Ζ παξάιεηςε ρξήζεο 
αηνκηθνχ δνζίκεηξνπ ελψ απηφ έρεη παξαζρεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ή ε απεξίζθεπηε ρξήζε ηνπ 
απνηειεί αδίθεκα θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 45(18)(β) ηνπ Νφκνπ. 
 
1.7 Δλεκέξσζε ησλ ηαμηλνκεκέλσλ εξγαδνκέλσλ 
 
1.7.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα ηαμηλνκεκέλα πξφζσπα ιακβάλνπλ επαξθή εθπαίδεπζε, 
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ δνζίκεηξσλ θαη ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 
θαη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζρεηηθά κε ηνλ εθνδηαζκφ κε δνζίκεηξα θαη ηελ επηζηξνθή ησλ δνζίκεηξσλ. 
 
1.7.2 Οη ηαμηλνκεκέλνη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, 
ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ ησλ δφζεσλ πνπ ιακβάλνπλ θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ιάβνπλ γλψζε 
ζρεηηθά κε πεξίιεςε ησλ δφζεψλ ηνπο θ.ιπ., φπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 1.9. 
 
1.8 Καηαγξαθή θαη απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηήξεζε αξρείσλ 
 
1.8.1 Ο Καλνληζκφο 33 πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδεη 
φηη γηα θάζε εξγαδφκελν θαηεγνξίαο Α θαη γηα θάζε εξγαδφκελν θαηεγνξίαο Β γηα ηνλ νπνίνλ απαηηείηαη αηνκηθή 
παξαθνινχζεζε, ηεξείηαη αξρείν, ην νπνίν πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ θάζε 
εξγαδφκελν. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη αμηνινγνχκελεο δφζεηο θαηαγξάθνληαη θαη αζξνίδνληαη νξζά γηα 
έλα ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε πεξίνδν θαηαγξαθήο ηεο δφζεο έρεη ηπρφλ νξηζηεί. Ζ 
ηήξεζε ηνπ αξρείνπ δφζεσλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε δνζηκεηξηθή ππεξεζία.  
 
1.8.2 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1.8.1, ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ 
εξγαδνκέλσλ, απφ ηνλ εξγνδφηε, ηα αθφινπζα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνπο εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο:  
  

(α)  Αξρείν αηνκηθψλ δφζεσλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 31, 32, 41, 42 θαη 43, ζην νπνίν νη 
θαηαρσξνχκελεο ηηκέο έρνπλ κεηξεζεί ή ππνινγηζηεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,   

(β)  ζηελ πεξίπησζε εθζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 32, 42 θαη 43, δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο 
ζπλζήθεο θαη ηα ιεθζέληα κέηξα, 

(γ)  ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
αηνκηθήο δφζεο, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 
1.8.3 Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1.8.1 πιεξνθνξίεο θπιάζζνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηνλ εξγνδφηε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εθηηζέκελσλ 
εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη κεηέπεηηα, έσο φηνπ απηνί ζπκπιεξψζνπλ ή ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ ειηθία ησλ εβδνκεληαπέληε 
(75) εηψλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε φρη γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) εηψλ απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο 
κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε έθζεζε. 
 
1.8.4 Οη εθζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 32, 42 θαη 43 θαηαγξάθνληαη ρσξηζηά ζην αξρείν δφζεσλ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.8.1. 
 
1.8.5 Σν αξρείν δφζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.8.1 απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη εληάζζεηαη 
ζην ζχζηεκα δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Σέηαξην Πίλαθα ησλ 
Καλνληζκψλ θαη ζηελ παξάγξαθν 2. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγεί σο ην 
εζληθφ αξρείν δφζεσλ ζηελ Κχπξν. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε Βηβιηαξίνπ Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο 
Παξαθνινχζεζεο γηα θάζε εμσηεξηθφ εξγαδφκελν, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Πέκπην Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ θαη 
αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν 10. 
 
1.9 Πεξηιήςεηο ησλ αξρείσλ δφζεσλ 
 
1.9.1 Κχξηνο ζθνπφο ησλ πεξηιήςεσλ ησλ αξρείσλ δφζεσλ είλαη λα βνεζεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ή νη εξγνδφηεο λα  
ειέγμνπλ κε πξαθηηθφ ηξφπν φηη νη δφζεηο πεξηνξίδνληαη επαξθψο θαη λα εληνπίζνπλ εγθαίξσο νπνηαδήπνηε αλσκαιία 
ηπρφλ ζρεηίδεηαη κε ηηο δφζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγνδνηνχκελνί ηνπ, π.ρ. φηαλ απηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηεινχλ παξφκνηα εξγαζία κε αθηηλνβνιία. Οη πεξηιήςεηο ησλ αξρείσλ δφζεσλ 
πξέπεη λα παξέρνληαη κε ηελ ίδηα ηνπιάρηζηνλ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξέρνληαη νη πιήξεηο αμηνινγήζεηο ησλ δφζεσλ. 
Οη επηρεηξήζεηο ή νη εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη φπνηεο δηεπζεηήζεηο γίλνληαη κε ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο 
γηα ηελ παξνρή πεξηιήςεσλ αξρείσλ δφζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηζηάζεσλ. 
Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.4, δηαζηήκαηα κεγαιχηεξα ηνπ ελφο κελφο, ζε πεξίπησζε πνπ νη δφζεηο 
ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.1.2, ή κεγαιχηεξα ησλ δχν-ηξηψλ κελψλ, ζε πεξίπησζε πνπ 
νη δφζεηο είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο, γηα ηελ παξνρή πεξηιήςεσλ ησλ αξρείσλ δφζεσλ δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη 
θαηάιιεια. 
 
1.9.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη γλψζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ φηαλ ε ζσξεπηηθή δφζε γηα 
έλα ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν πιεζηάδεη ή έρεη ππεξβεί έλα ζρεηηθφ φξην δφζεο. Οη δηεπζεηήζεηο απηέο πνπ ζπλάπηνληαη κε 
ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ δφζεσλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη ηελ 
πεξίπησζε απηή ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε. 
 
2. χζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο 
 
2.1 Πεξηερφκελα ζπζηήκαηνο αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο 
 
2.1.1 Με βάζε ην Μέξνο Η ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, ην ζχζηεκα δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο 
παξαθνινχζεζεο ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλεη: 
 

(α)  Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, 
(β)  ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, 
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(γ)  ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγνδνηείηαη ν εξγαδφκελνο θαη, ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθνχ 
εξγαδφκελνπ, ηνλ εξγνδφηε ηνπ εξγαδφκελνπ, 

(δ)  ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ εθηηζέκελνπ εξγαδφκελνπ. 
 
2.1.2 Ζ λφζεπζε, θαηάρξεζε ή παξαπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζην ζχζηεκα δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο 
παξαθνινχζεζεο ζπληζηά αδίθεκα κε βάζε ην άξζξν 43 ηνπ Νφκνπ. 
 
2.2 Διάρηζηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο 
 
Με βάζε ην Μέξνο ΗΗ ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, ζην ζχζηεκα δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο 
παξαθνινχζεζεο εηζάγνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα, ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
εξγνδφηε: 
 

(α)  Σα δεδνκέλα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

(i)  ην επψλπκν, 

(ii)  ην φλνκα, 

(iii)  ην θχιν, 

(iv)  ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, 

(v)  ηελ ηζαγέλεηα, θαη 

(vi)  ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, 

(β)  ηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ 
κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, 

(γ)  ηα δεδνκέλα γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

(i)  ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ εξγνδφηε, 

(ii)  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε, ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο, 

(iii)  ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 30, 

(δ)  ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ εθηηζέκελνπ εξγαδνκέλνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

(i)  ηε ρξνληθή πεξίνδν έθζεζεο, 

(ii)  ηελ ελεξγφ δφζε ζε mSv, 

(iii)  ζηελ πεξίπησζε κε νκνηφκνξθεο έθζεζεο, ηελ ηζνδχλακε δφζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ζε 
mSv, θαη  

(iv)  ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ, ηε δεζκεπζείζα ελεξγφ δφζε ζε mSv. 

 
3. Πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο 
 
3.1 Ο Καλνληζκφο 34(1) πξνλνεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 31 θαη 
32, αιιά θαη κε βάζε ηφζν ηνλ Καλνληζκφ 42 αλαθνξηθά κε εθζέζεηο θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο φζν θαη ηνλ Καλνληζκφ 43 
γηα ηηο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο έθηαθηεο αλάγθεο: 
 

(α)  Σίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ, ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ εξγνδφηε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, 

(β)  ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ εθηηζέκελνπ εξγαδφκελνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.2, 

(γ)  ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία επαγγεικαηηθήο πγείαο κε ζηφρν ηελ εξκελεία απφ απηήλ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 
αλζξψπηλε πγεία κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 35(2), 

(δ)  απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ απφ ηελ επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, 
απφ ηνλ εξγνδφηε, θαη ηεξνχληαη ζην ζχζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ θαη ηελ παξάγξαθν 2. 

 

3.2 Ο Καλνληζκφο 34(2) πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο παξέρεη 
ζηνπο εξγαδφκελνπο πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο ηνπο παξαθνινχζεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ή ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 
δφζεψλ ηνπο πνπ έγηλαλ θαηφπηλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 
 
3.3 Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 34(3), ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν δηαβίβαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζηνπο εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο. ηελ πξάμε, ε δηαβίβαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ζηνπο εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νθείιεη: 
 

(α)  Καηφπηλ αηηήκαηνο ελφο εξγνδνηνχκελνπ ή απφ πξφζσπν πνπ είρε πξνεγνπκέλσο απαζρνιήζεη ε επηρείξεζε 
ή ν εξγνδφηεο σο ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν θαη κεηά απφ εχινγε ρξνληθή πξνεηδνπνίεζε, λα παξέρεη ζηνλ 
εξγνδνηνχκελν ή ζην πξφζσπν απηφ ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ηελ ππεξεζία 
δνζηκεηξίαο θαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδνηνχκελνπ ή ηνπ πξνζψπνπ απηνχ: 
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(i)  αληίγξαθν ηεο πεξίιεςεο ησλ δφζεσλ πνπ παξέρεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1.9 ζρεηηθά 
κε ην ελ ιφγσ πξφζσπν θαη θαιχπηεη πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ην αίηεκα, θαη 

(ii)  αληίγξαθν ηνπ αξρείνπ δφζεσλ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, θαη 

(β)  φηαλ έλα ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν παχεη λα απαζρνιείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, λα ιάβεη φια ηα 
εχινγα κέηξα γηα λα παξάζρεη ζην πξφζσπν απηφ αληίγξαθν ηνπ αξρείνπ δφζεσλ πνπ ην αθνξά. 

3.4 Σα πην πάλσ αληίγξαθα δφζεσλ δηαβηβάδνληαη ζηνλ εξγαδφκελν ή άιιν πξφζσπν, φπσο εθαξκφδεηαη, κε κέζν πνπ 
είλαη πξφζθνξν γηα ηνλ εξγαδφκελν ή άιιν πξφζσπν λα ηα αλαθηήζεη θαη θαηαλνήζεη. Σέηνηα κέζα κπνξεί λα είλαη 
εθηππσκέλεο θαηαζηάζεηο, δηαβίβαζε ςεθηαθψλ αξρείσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, παξνρή ςεθηαθψλ δίζθσλ ή 
άιισλ ζπζθεπψλ κλήκεο ή ζπλδπαζκφο ηνπο. 

 
3.5 Σα ηαμηλνκεκέλα πξφζσπα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αηνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
δφζεψλ ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ηνπο ρσξίο λα ην δεηήζνπλ, σο έλδεημε ηεο πξνζήισζεο ηεο 
επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε ζην λα δηαηεξεζνχλ νη δφζεηο φζν είλαη πξαθηηθά δπλαηφ ρακειφηεξα. 
 
3.6 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νθείιεη λα θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο πεξίιεςεο ησλ δφζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1.9 πνπ έιαβε απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ 
έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πεξίιεςε. 
 
4. Αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ / εξγνδνηψλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ 
 
4.1 Ο Καλνληζκφο 34(6) πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο 
δηαζθαιίδεη φηη έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληαιιαγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο 
επηρείξεζεο ή, ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ εξγνδφηε θαη ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ, ησλ ππεξεζηψλ 
επαγγεικαηηθήο πγείαο, ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ αθηηλνπξνζηαζίαο ή ησλ ππεξεζηψλ δνζηκεηξίαο γηα ηηο δφζεηο πνπ έρεη 
ιάβεη πξνεγνπκέλσο νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο, κε ζθνπφ: 
 

(α)  Σελ πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθήο εμέηαζεο πξηλ απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ ή ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία Α 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 35, θαη 

(β)  ηνλ έιεγρν ηεο πεξαηηέξσ έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
4.2 Οπνηεδήπνηε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο εθηειεί πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ε νπνία είλαη 
δπλαηφ λα ζπλεπάγεηαη έθζεζε ζε αθηηλνβνιία εξγνδνηνχκελσλ άιινπ εξγνδφηε, νη ελ ιφγσ εξγνδφηεο θαη ε επηρείξεζε 
ζπλεξγάδνληαη θαη αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη 
αλαγθαίνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγνδνηνχκελψλ ηνπο θαη γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ θαη 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. Ζ απαίηεζε απηή θαιχπηεη θαη απηνεξγνδνηνχκελα πξφζσπα. 
 
4.3 Αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηέο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
εξγνδφηε είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζ’ απηέο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο. 
 
4.4 Δηδηθφηεξα γηα λένπο εξγνδνηνχκελνπο, ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ζθνπεχεη λα νξίζεη σο 
ηαμηλνκεκέλα πξφζσπα, νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο λα 
δεκηνπξγήζεη λέα αξρεία δφζεσλ θαη λα ιάβεη ην ηζηνξηθφ ησλ δφζεσλ γηα θάζε λέν εξγνδνηνχκελν. Σέηνηεο ιεπηνκέξεηεο 
είλαη:  
 

(α)  Σν πιήξεο φλνκα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

(β)  ν κνλαδηθφο αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, π.ρ. ν αξηζκφο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, 

(γ)  ε εκεξνκελία γέλλεζεο, 

(δ)  ην θχιν, 

(ε)  ε εκεξνκελία έλαξμεο απαζρφιεζεο σο ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ή εξγνδφηε, 

(ζη)  ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, 

(δ)  νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

 

5. Σαπηφρξνλε απαζρφιεζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εξγνδφηεο ή απηνεξγνδφηεζε 
 
5.1 ηαλ έλαο εξγαδφκελνο απαζρνιείηαη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εξγνδφηεο ή αζθεί εξγαζία κε 
ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία σο απηνεξγνδνηνχκελνο, θάζε έλαο απφ ηνπο εξγνδφηεο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε ζπλνιηθή δφζε 
πνπ έιαβε ν ελ ιφγσ εξγαδφκελνο, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ έρνπλ μεπεξαζηεί ηα φξηα δφζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8 γηα ηνλ εξγαδφκελν απηφ. 
 
5.2 Ζ ππεξεζία δνζηκεηξίαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δφζεσλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ελφο εξγνδφηε 
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ δηαζέηεη ν εξγνδφηεο ζρεηηθά κε ηαπηφρξνλεο δφζεηο πνπ έρνπλ 
θαηαγξαθεί κε βάζε ηηο δηεπζεηήζεηο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο άιινπ ή άιισλ εξγνδνηψλ. Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα 
παξέρνπλ κε θάζε δπλαηφ κέζν δηεπθνιχλζεηο πξνο ηηο ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
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δηαζέζηκεο γηα θάζε ηέηνην εξγνδνηνχκελν. Οη εξγνδφηεο πξέπεη επίζεο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ιεθζείζεο δφζεηο ελφο εξγνδνηνχκελνπ πνπ απαζρνιείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
εξγνδφηεο ηαπηφρξνλα, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηε δφζε απφ ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη κε θάζε εξγνδφηε. 
 
6. Βξαρππξφζεζκε εξγνδφηεζε 
 
6.1 Οη εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο ζε βξαρππξφζεζκε βάζε πξέπεη λα βεβαηψλνληαη φηη ε ππεξεζία 
δνζηκεηξίαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ δφζεσλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθείο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο δφζεηο πνπ έιαβαλ ηα πξφζσπα απηά γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο. 
 
6.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο ππφθεηηαη ή πξφθεηηαη λα ππαρζεί ζε πεληαεηέο φξην ελεξγνχ δφζεο ζχκθσλα 
κε ηνλ Καλνληζκφ 8, πξέπεη λα απαηηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνεγνχκελα ηέζζεξα (4) έηε. 
 
6.3 Οη επηρεηξήζεηο ή νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ εξγαδφκελν απφ ηα αξρεία 
δφζεσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ ή ηνπο πξψελ εξγνδφηεο. Δάλ απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ησλ 
εξγνδνηψλ, ε ππεξεζία δνζηκεηξίαο ηνπ λένπ εξγνδφηε ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αληαιιάμεη πιεξνθνξίεο κε ηελ 
ππεξεζία δνζηκεηξίαο ηνπ ή ησλ πξψελ εξγνδνηψλ. 
 
6.4 Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα παξέρεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο, εξγνδφηεο ή 
ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο ησλ πξψελ εξγνδνηψλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή 
ηεο. 
 
6.5 ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δφζεσλ γηα πξφζσπα βξαρππξφζεζκεο εξγνδφηεζεο 
πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην αξρείν δφζεσλ ηνπο, αθφκε θαη εάλ ε ζχκβαζή ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζπλήζε 
πεξίνδν αμηνιφγεζεο ησλ δφζεσλ. 
 
7. Δθηηκψκελεο δφζεηο θαη εηδηθέο θαηαρσξήζεηο 
 
7.1 Δθηίκεζε δφζεσλ 
 
7.1.1 Ο Καλνληζκφο 31(3) πξνλνεί φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη αηνκηθέο κεηξήζεηο δελ είλαη δπλαηέο ή είλαη 
αλεπαξθείο, ε αηνκηθή παξαθνινχζεζε βαζίδεηαη ζε εθηίκεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αηνκηθέο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε 
άιινπο εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο ή απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 29 ή βάζεη κεζφδσλ ππνινγηζκνχ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 
 
7.1.2 Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 29, ε παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε 
πεξηιακβάλεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 
 

(α)  Σε κέηξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ξπζκψλ δφζεο, κε έλδεημε ηεο θχζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 
αθηηλνβνιηψλ, 

(β)  ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγφηεηαο ζηνλ αεξα (αηκφζθαηξα) θαη ηεο επηθαλεηαθήο ππθλφηεηαο ησλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ κίαλζε, κε έλδεημε ηεο θχζεο ηνπο θαη ηεο θπζηθήο θαη ρεκηθήο 
θαηάζηαζήο ηνπο. 

 
7.2 Δλδείμεηο γηα ιήςε δφζεο δηαθνξεηηθήο απφ απηή πνπ έρεη θαηαρσξεζεί 
 
7.2.1 Δάλ ππάξρεη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε εχινγε ππφλνηα φηη ε δφζε πνπ έιαβε έλα ηαμηλνκεκέλν 
πξφζσπν είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ή πνιχ κηθξφηεξε απφ απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ηεο δφζεο ζην 
αξρείν δφζεσλ, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο απηφο πξέπεη λα δηεμάγεη ελδειερή δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο 
έθζεζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ζχκθσλα κε ηα δηακεηβφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.3. 
 
7.2.2 Ζ εθηίκεζε ηεο ιεθζείζαο δφζεο πξέπεη λα ζεσξείηαη πνιχ κεγαιχηεξε ή πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή 
θαηαρψξεζε ζην αξρείν δφζεσλ, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 
 

(α)  Γηα θαηαγεγξακκέλεο δφζεηο 1 mSv ή ιηγφηεξν, ε δφζε πνπ ιακβάλεηαη δηαθέξεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε 
ζην αξρείν δφζεσλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 mSv, ή 

(β)  γηα θαηαγεγξακκέλεο δφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 1 mSv αιιά είλαη κηθξφηεξεο απφ ην ζρεηηθφ φξην δφζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 8, ε ιεθζείζα δφζε δηαθέξεη (είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ) απφ ηελ αξρηθή 
θαηαρψξεζε ηεο δφζεο θαηά ζπληειεζηή 2 ή κεγαιχηεξν, ή 

(γ)  γηα θαηαγεγξακκέλεο δφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ζρεηηθφ φξην δφζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 8, ε 
ιεθζείζα δφζε δηαθέξεη (είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ) απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο δφζεο θαηά 
ζπληειεζηή 1,5 ή κεγαιχηεξν. 

 
7.3 Γηεξεχλεζε 
 
7.3.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηεμάγεη δηεξεχλεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εχινγε ππφλνηα φηη ε 
δφζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην αξρείν δφζεσλ ελφο ηαμηλνκεκέλνπ πξνζψπνπ είλαη νπζηαζηηθά ιαλζαζκέλε. Γηα 
παξάδεηγκα, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη έλα ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν δελ έθεξε δνζίκεηξν γηα 
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ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαηά ηελ εξγαζία ηνπ κε αθηηλνβνιία. Αληίζηξνθα, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 
δηαπηζηψζεη φηη κία παξηίδα δνζίκεηξσλ εθηέζεθε αθνχζηα ζε αθηηλνβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακεηαθφκηζεο ή ηεο 
απνζήθεπζεο. 
 
7.3.2 Ζ θαηαρψξεζε ζην αξρείν δφζεο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο νιφζσκεο δφζεο φζν θαη κε ηε 
δφζε κέξνπο ηνπ ζψκαηνο, ηε ζπλεηζθνξά ηεο αθηηλνβνιίαο λεηξνλίσλ ή ηε δεζκεπζείζα δφζε απφ ηελ πξφζιεςε 
ξαδηνλνπθιηδίσλ. Αιιαγή ζε κία θαηαρψξεζε ζα επεξεάζεη ηα ζσξεπηηθά ζχλνια ζε θαηαγεγξακκέλεο δφζεηο γηα έλα 
εκεξνινγηαθφ έηνο. 
 
7.4 Φχζε ηεο δηεξεχλεζεο 
 
7.4.1 Ζ δηεξεχλεζε απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ζρεηηθά κε ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζπλέβεθε ε έθζεζε 
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

(α)  ρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο 
χπαξμεο ειαηησκάησλ ή ξαδηνκίαλζεο ησλ δνζίκεηξσλ, 

(β)  ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ φπσο ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ειεγρφκελνπο θαη επηβιεπφκελνπο ρψξνπο, 

(γ)  κεηξήζεηο απφ θάζε πξφζζεην δνζίκεηξν πνπ είλαη δηαζέζηκν ή δνζίκεηξν άκεζεο αλάγλσζεο πνπ πηζαλφλ λα 
θέξεη ν εξγαδφκελνο, 

(δ)  κεκνλσκέλεο κεηξήζεηο απφ άιινπο εξγαδφκελνπο πνπ εθηεινχλ ηελ ίδηα εξγαζία κε αθηηλνβνιία, 

(ε)  ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ειεγρφκελσλ θαη επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

(ζη)  ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπλήζε εξγαζία άιισλ εξγαδνκέλσλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ εξγαδφκελνπ, 
θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, 

(δ)  ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε δνζίκεηξα ή άιιεο ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ππφ αλαθνξά πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, 

(ε)  ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε εηδηθήο δηεξεχλεζεο ζηηο ππφ αλαθνξά πεξηνρέο φπσο αλαθνξηθά κε ηηο 
ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνζήθεπζε πεγψλ ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 
απνζήθεπζε / πξνζηαζία ησλ δνζίκεηξσλ ή βηνινγηθψλ δεηγκάησλ. 

  
7.4.2 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεθζείζαο δφζεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη επαξθείο 
εθφζνλ: 
 

(α)  Καηαδεηθλχνπλ πσο ε ππφλνηα φηη ε δφζε πνπ έιαβε ην ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε ή πνιχ 
κηθξφηεξε απφ ηε δφζε πνπ θαηαγξάθεθε ζην αξρείν δφζεο είλαη εχινγε, 

(β)  πεξηιακβάλνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηφπηζηε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ έθζεζεο ηνπ 
ππφ αλαθνξά πξνζψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο ηεο δφζεο. 

 
7.4.3 Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηεξεχλεζεο απηήο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη εκπεηξνγλψκνλα 
αθηηλνπξνζηαζίαο. Αθφκα, κπνξεί λα θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκβνπιεχεηαη ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 
7.5 Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεχλεζεο 
 
7.5.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ζπληάμεη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έθζεζε ζρεηηθά κε θάζε 
δηεξεχλεζε πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.3, λα ηελ ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη λα ηεξεί 
αληίγξαθφ ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. 
 
7.5.2 Ζ έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7.4.1, νη νπνίεο λα είλαη ηέηνηεο 
ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7.4.2. Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε 
έθζεζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο ιφγνπο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφλνηα φηη ε θαηαγεγξακκέλε δφζε είλαη ιαλζαζκέλε 
θαη ηε βάζε γηα νπνηαδήπνηε λέα εθηίκεζε ηεο δφζεο, κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζην 
αξρείν δφζεσλ. 
 
7.6 Με αμηνινγεζείζεο ζπληζηψζεο ηεο δφζεο 
 
Δάλ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηαπηζηψζεη φηη κηα ζπληζηψζα ηεο δφζεο πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί πξνεγνπκέλσο είλαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.1.2, ηφηε ζην αξρείν δφζεσλ κπνξνχλ λα 
πξνζηεζνχλ εθηηκήζεηο απηήο ηεο λέαο, κε θαηαγεγξακκέλεο, ζπληζηψζαο απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο πνπ είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ. Οη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7.7.1 δελ ηζρχνπλ, δεδνκέλνπ φηη δελ ρξεηάδεηαη 
λα αιιάμεη θάπνηα απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηαρσξήζεηο ζην αξρείν δφζεσλ ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγεζείζεο δφζεηο. 
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7.7 Δλεκέξσζε γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηεξεχλεζεο 
 
7.7.1 Δάλ ε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 7.3 επηβεβαηψζεη ηελ ππφλνηα ηεο επηρείξεζεο ή 
ηνπ εξγνδφηε, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη, φηαλ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο 
πνπ ιακβάλεη ν ηαμηλνκεκέλνο εξγαδφκελνο, λα: 
 

(α)  Γηαβηβάδεη ζηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο επαξθή πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο δφζεο απηήο, 

(β)  κεξηκλήζεη ψζηε ε ππεξεζία δνζηκεηξίαο λα θαηαρσξήζεη ηελ εθηηκψκελε δφζε ζην αξρείν δφζεσλ ηνπ 
πξνζψπνπ απηνχ σο εηδηθή θαηαρψξεζε, θαη 

(γ)  ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ εξγαδφκελν. 
 
7.7.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ζέηεη ηελ έθζεζε ζηε δηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο, ηεο 
επηηξνπήο αζθάιεηαο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία λνκνζεζία, εάλ ππάξρεη, ή 
ησλ νξηζζέλησλ αληηπξνζψπσλ αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ. Ο ππφ αλαθνξά εξγαδφκελνο 
πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο απνθαζίδεη λα αληηθαηαζηήζεη κηα 
θαηαρψξεζε θαηαγεγξακκέλεο δφζεο ζην αξρείν δφζεσλ κε κηα εθηηκψκελε δφζε (εηδηθή θαηαρψξεζε).  
 
7.7.3 ηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσζηνπνηνχλ ηελ άπνςή ηνπο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
εξγνδφηε ηνπο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
πξνζθεχγνπλ ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα επαλεμέηαζε ηεο απφθαζεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ πηζηεχνπλ φηη ε απφθαζε απηή ηνπο ζίγεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
έλα ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν ζηγεί απφ απφθαζε λα αληηθαηαζηαζεί κηα θαηαγεγξακκέλε δφζε απφ κηα εθηηκψκελε δφζε 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.7.1(β), ην ελ ιφγσ πξφζσπν κπνξεί, κε γξαπηή αίηεζε ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ πνπ 
ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηή, λα 
δεηήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 
 
7.7.4 ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαηαιήμεη, είηε κεηά απφ επαλεμέηαζε πνπ δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 7.7.3 είηε κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εχινγε αηηία λα ζεσξεζεί φηη ε δηεξεχλεζε πνπ δηελεξγήζεθε 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.3 ήηαλ αλεπαξθήο ή φηη δελ έρεη απνδεηρζεί ε νξζφηεηα ηεο εθηηκψκελεο δφζεο, ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, λα δεηήζεη απφ ηελ ππεξεζία 
δνζηκεηξίαο λα επαλαθέξεη ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ζην αξρείν δφζεσλ. 
 
7.8 Δπηζθφπεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εηδηθψλ θαηαρσξήζεσλ 
 
7.8.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 
λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νξζφηεηα κηαο εηδηθήο θαηαρψξεζεο ζην αξρείν δφζεσλ.  
 
7.8.2 Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα επαλεμεηάδεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζε κηα εηδηθή θαηαρψξεζε. 
Δάλ ε Τπεξεζία Διέγρνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε ή κε ηε βάζε ε 
νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο, ηφηε ε Τπεξεζία Διέγρνπ κπνξεί λα κελ ζπγθαηαηεζεί ζε κηα εηδηθή 
θαηαρψξεζε θαη λα θαιέζεη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε λα κεξηκλήζεη ψζηε ε ζρεηηθή ππεξεζία δνζηκεηξίαο λα 
επαλαθέξεη ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ζην αξρείν δφζεσλ. 
 
7.8.3 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ πξέπεη λα δεηά απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο λα εηζαγάγεη κηα εθηηκψκελε δφζε 
ζην αξρείν δφζεσλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζία Διέγρνπ, ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ: 
 

(α)  Ζ ζσξεπηηθή θαηαγεγξακκέλε ελεξγφο δφζε είλαη 20 mSv ή πεξηζζφηεξν, ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, ή 

(β)  ε ζσξεπηηθή θαηαγεγξακκέλε ηζνδχλακε δφζε γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο ππεξβαίλεη ηα ζρεηηθά φξηα δφζεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8. 

 
8. Απψιεηα, δεκηά ή θαηαζηξνθή δνζίκεηξσλ 
 
8.1 ηελ πεξίπησζε πνπ δνζίκεηξα ή άιιεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δφζεσλ ράλνληαη, παζαίλνπλ δεκηά ή 
θαηαζηξέθνληαη ή δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηφλ λα εμαρζνχλ απφ απηά δεδνκέλα ψζηε λα εθηηκεζεί ε δφζε πνπ έιαβε έλα 
ηαμηλνκεκέλν πξφζσπν γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη: 
 

(α)  Να δηεξεπλήζεη επαξθψο ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ ζπκβάληνο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηε δφζε πνπ έιαβε ην 
πξφζσπν απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ αλαθνξά πεξηφδνπ, θαη: 

(i)  ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο πνπ έιαβε ην ελ 
ιφγσ πξφζσπν, λα παξέρεη ζηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο επαξθή πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο απηήο θαη λα δηεπζεηήζεη ψζηε ε ππεξεζία 
δνζηκεηξίαο λα θαηαρσξήζεη ηελ εθηηκψκελε δφζε ζην αξρείν δφζεσλ απηνχ ηνπ πξνζψπνπ, ή 

(ii)  ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο πνπ ιακβάλεη ν 
ηαμηλνκεκέλνο εξγαδφκελνο, λα δηεπζεηήζεη ψζηε ε ππεξεζία δνζηκεηξίαο λα εηζαγάγεη κηα ελδεηθηηθή 
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δφζε ζην αξρείν δφζεσλ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ε νπνία δφζε πξέπεη λα είλαη ην πνζνζηφ ηνπ 
νιηθνχ εηήζηνπ νξίνπ δφζεο γηα ηε ζρεηηθή πεξίνδν, θαη 

(β)  λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαμηλνκεκέλνπ πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε ζην 
αξρείν ησλ δφζεσλ θαη λα θξνληίζεη ψζηε ε ππεξεζία δνζηκεηξίαο λα πξνζδηνξίζεη ηελ ελ ιφγσ θαηαρψξεζε 
σο εθηηκψκελε δφζε ή ελδεηθηηθή δφζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
8.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππφ αλαθνξά πξνζψπνπ αληίγξαθν ηεο πεξίιεςεο 
πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο. 
 
8.3 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εξγνδνηνχκελνχο ηνπ ζρεηηθά κε ηη πξέπεη λα πξάμνπλ ζε 
πεξίπησζε ηπραίαο ή αθνχζηαο έθζεζεο ηνπ δνζίκεηξνπ ή απψιεηαο, εκθαλνχο δεκηάο ή θαηαζηξνθήο ηνπ.  
 
8.4 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εηδνπνηνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο θαη λα 
δηελεξγνχλ ζρεηηθή δηεξεχλεζε, αθνχ ζπκβνπιεπζνχλ ηνλ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο. θνπφο ηεο δηεξεχλεζεο 
πξέπεη λα είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο αηηίαο ηεο απψιεηαο ή βιάβεο ηνπ δνζίκεηξνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί επαλάιεςε ηνπ 
ζπκβάληνο, θαζψο θαη ε επαξθήο εθηίκεζε ηεο δφζεο πνπ ιακβάλεηαη απφ ην ππφ αλαθνξά πξφζσπν. Ζ εθηίκεζε ηεο 
δφζεο γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 7. 
 
9. Τπνινγηζκφο ηεο δφζεο ζε πεξίπησζε έθζεζεο ιφγσ αηπρήκαηνο 
 
9.1 Ο Καλνληζκφο 32 πξνλνεί φηη, ζε πεξίπησζε έθζεζεο πνπ νθείιεηαη ζε αηχρεκα, ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε 
εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο, εθηηκνχλ ηηο ζρεηηθέο δφζεηο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην ζψκα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
9.2 ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή άιιν ζπκβάλ, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα έλα 
πξφζσπν λα ιάβεη ελεξγφ δφζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο άλσ ησλ 6 mSv ή ηζνδχλακε δφζε κεγαιχηεξε απφ 15 mSv γηα 
ηνπο θαθνχο ησλ νθζαικψλ ή κεγαιχηεξε απφ 150 mSv γηα ην δέξκα ή ηα άθξα, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη: 
 

(α)  ηελ πεξίπησζε ελφο ηαμηλνκεκέλνπ πξνζψπνπ, λα θξνληίζεη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο απφ ηελ ππεξεζία 
δνζηκεηξίαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, 

(β)  ζηελ πεξίπησζε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλν αιιά ηνπ έρεη ρνξεγεζεί δνζίκεηξν ή άιιε ζπζθεπή 
θαηαγξαθήο ηεο δφζεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ δνζίκεηξνπ ή ηεο ζπζθεπήο θαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ιεθζείζαο δφζεο απφ ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, 

(γ)  ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, λα θξνληίδεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δφζεο κε ηα θαηάιιεια κέζα ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
ηεο ππεξεζίαο επαγγεικαηηθήο πγείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 35. 

 
9.3 ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη: 
 

(α)  Να ιακβάλεη φια ηα εχινγα εθηθηά κέηξα γηα λα ελεκεξψλεη θάζε πξφζσπν γηα ην νπνίν έρεη γίλεη αμηνιφγεζε 
ηεο δφζεο ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, 

(β)  λα θνηλνπνηήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δφζεο, 
θαη 

(γ)  λα ηεξεί αξρείν ηεο αμηνιφγεζεο έσο φηνπ ην πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ην αξρείν ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 
εβδνκεληαπέληε (75) εηψλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζρεηηθνχ αηπρήκαηνο. 

 
9.4 ε πεξίπησζε έθζεζεο ιφγσ αηπρήκαηνο ή θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ε επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ν εξγνδφηεο αλαθνηλψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο 
παξαθνινχζεζεο θαη ησλ ππνινγηζκψλ ησλ δφζεσλ ζην εθηηζέκελν άηνκν θαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ (Καλνληζκφο 
34(5)). 
 
9.5 ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9.2(γ), θαηάιιεια κέζα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δφζεο κπνξεί λα είλαη: 
 

(α)  Ζ εμέηαζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ, π.ρ. ηξηρψλ, λπρηψλ, αίκαηνο θαη νχξσλ, 
(β)  ν ππνινγηζκφο ηεο δφζεο απφ θαηακεηξεκέλνπο ξπζκνχο δφζεο ή επίπεδα ξαδηνκίαλζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ρξφλνπ έθζεζεο ζηελ πεξηνρή θαη ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ ρψξν κέηξεζεο. 
 
10. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ 
 
10.1 Γεληθά 
 
10.1.1. Ο Καλνληζκφο 41(1) πξνλνεί φηη ην ζχζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν ζεζπίδεηαη κε 
βάζε ην Μέξνο Η ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, παξέρεη ζηνπο εμσηεξηθνχο εξγαδφκελνπο πξνζηαζία 
ηζνδχλακε κε εθείλε ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη κφληκα ζε κηα επηρείξεζε.  
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10.1.2 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν εξγνδφηεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ δηαζθαιίδεη φηη: 
 

(α)  Κάζε εμσηεξηθφο εξγαδφκελνο ηνλ νπνίν εξγνδνηεί θαη πνπ ηαμηλνκείηαη σο εθηηζέκελνο εξγαδφκελνο 
Καηεγνξίαο Α πξνκεζεχεηαη θαηάιιειν Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ην 
Μέξνο Η ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, θαη 

(β)  νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο νπνηνπδήπνηε 
εξγνδνηνχκελνχ ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν (α) πην πάλσ είλαη αλά πάζα ζηηγκή επηθαηξνπνηεκέλεο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εξγνδφηεζεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ. 

 
10.2 Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο 
 
10.2.1 Σν Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη θέξεη κνλαδηθφ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο. Ζ έθδνζε Βηβιηάξηνπ Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο γηα θάζε εμσηεξηθφ εξγαδφκελν 
είλαη ππνρξεσηηθή. Σν βηβιηάξην απηφ απαγνξεχεηαη λα κεηαβηβάδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ εθηηζέκελν εξγαδφκελν. Ο 
εξγνδφηεο δχλαηαη λα πξνβαίλεη, κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα θάζε εμσηεξηθνχ εξγαδφκελνπ ηνλ νπνίν εξγνδνηεί κε 
Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο, ζε θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο κε ηελ ππεξεζία δνζηκεηξίαο κε ηελ 
νπνία ζπλεξγάδεηαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 67 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1.1.3. 
 
10.2.2 Μφλν εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπν εληφο ηεο ππεξεζίαο δνζηκεηξίαο ή απφ ηνλ εξγνδφηε δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ 
ζε θαηαρσξήζεηο ζηα Βηβιηάξηα Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο. 
 
10.2.3 Οη δηεπζεηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν εξγνδφηεο γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ βηβιηαξίσλ απηψλ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ γξαπηέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πνηνο, πφηε θαη πψο ελεξγεί γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε απηή. 
 
10.2.4 Ζ έθδνζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο έγθπξσλ Βηβιηαξίσλ Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο ηαπηνρξφλσο 
γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν απαγνξεχεηαη. 
 
10.2.5 Σν Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο αθνξά κφλν ηνλ εξγαδφκελν γηα ηνλ νπνίν εθδίδεηαη θαη 
κεηαθέξεηαη ζε θάζε λέν εξγνδφηε φηαλ ν εξγαδφκελνο αξρίδεη εξγαζία ζε λέν εξγνδφηε. Ο λένο εξγνδφηεο πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλεη θαηάιιεια ην βηβιηάξην κε ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επσλπκίαο θαη ηεο 
δηεχζπλζεο ηνπ λένπ εξγνδφηε.  
 
10.2.6 Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε λένπ βηβιηαξίνπ γηα έλαλ εξγαδφκελν φηαλ ζ’ απηφ δελ ππάξρεη 
πιένλ ρψξνο γηα λέεο θαηαρσξήζεηο. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ έλα βηβιηάξην πιεζηάδεη ζην λα γεκίζεη θαη 
ππάξρνπλ εχινγεο ελδείμεηο φηη ν ελαπνκέλσλ θελφο ρψξνο δελ είλαη αξθεηφο γηα λα ζπκπιεξσζνχλ δεδνκέλα πνπ ζα 
αθνξνχλ ην επφκελν πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, ηφηε ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηά ηελ έθδνζε λένπ βηβιηαξίνπ, κε ζθνπφ 
νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην λέν εκεξνινγηαθφ έηνο λα κελ θαηαρσξνχληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά βηβιηάξηα. 
 
10.2.7 Με βάζε ην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα επηβάιιεη ηέιε γηα ηελ έθδνζε ελφο Βηβιηαξίνπ 
Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο. 
 
10.3 Διάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο 
 
Με βάζε ην Μέξνο Η ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, νη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην 
Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο γηα θάζε εμσηεξηθφ εξγαδφκελν είλαη νη αθφινπζεο: 
 

(α)  Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θχινπ θαη ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο ηνπ 
θαηφρνπ, 

(β)  ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα (Μέξνο ΗΗ ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα 
ησλ Καλνληζκψλ θαη παξάγξαθνο 10.5), 

(γ)  ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη κεηά ηελ δξαζηεξηφηεηα (Μέξνο ΗΗΗ ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ 
θαη παξάγξαθνο 10.6), 

(δ)  ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα έθδνζεο (ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ), θαζψο θαη ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. 
 
10.4 Τπνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πηπρέο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ 
 
10.4.1 Ο Καλνληζκφο 41(2) πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε, είηε άκεζα ή είηε κέζσ γξαπηψλ ζπκβαηηθψλ 
ζπκθσληψλ κε ηνλ εξγνδφηε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηηο πξαθηηθέο πηπρέο ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ 
εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ επηρείξεζε.  
 
10.4.2 Δηδηθφηεξα, ν Καλνληζκφο 41(3) πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε:  
 

(α)  Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο εξγαδφκελνπο θαηεγνξίαο Α πνπ εηζέξρνληαη ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο, εμαθξηβψλεη φηη νη 
ελ ιφγσ εξγαδφκελνη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαηάιιεινη απφ ηαηξηθή άπνςε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 
αλαηεζνχλ, 

(β)  εμαθξηβψλεη αλ ε ηαμηλφκεζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ είλαη ελδεδεηγκέλε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δφζεηο πνπ 
ελδέρεηαη απηνί λα ιάβνπλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, 
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(γ)  γηα ηελ είζνδν ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο, δηαζθαιίδεη φηη νη εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη, εθηφο απφ ηε βαζηθή 
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, έρνπλ ιάβεη εηδηθέο νδεγίεο θαη εηδηθή θαηάξηηζε γηα ηηο ηδηνκνξθίεο 
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο φζν θαη γηα ηηο δηελεξγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 13(1)(γ) θαη (δ), 

(δ)  γηα ηελ είζνδν ζε επηβιεπφκελεο πεξηνρέο, δηαζθαιίδεη φηη νη εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη έρνπλ ιάβεη νδεγίεο 
εξγαζίαο θαηάιιειεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ απνξξέεη απφ ηηο πεγέο θαη ηηο αληίζηνηρεο 
εξγαζίεο, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 28(1)(γ), 

(ε)  δηαζθαιίδεη φηη νη εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη δηαζέηνπλ θαηάιιειν θαη επαξθή εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 

(ζη)  δηαζθαιίδεη, φηη νη εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη απνιακβάλνπλ αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο ηνπο, ε νπνία 
είλαη θαηάιιειε γηα ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη φηη ππφθεηληαη ζηελ αλαγθαία δνζηκεηξηθή 
παξαθνινχζεζε,  

(δ)  δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζχζηεκα αθηηλνπξνζηαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζην Μέξνο II ησλ Καλνληζκψλ, 

(ε)  γηα ηελ είζνδν ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο, δηαζθαιίδεη ηε ιήςε ή ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θαηαρψξεζε, 
κεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα, ησλ ζηνηρείσλ αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο θάζε εμσηεξηθνχ 
εξγαδφκελνπ θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ θαη ηελ παξάγξαθν 
10.6. 

 
10.4.3 Ο Καλνληζκφο 41(4) πξνλνεί φηη ν εξγνδφηεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ δηαζθαιίδεη, είηε άκεζα είηε κέζσ 
γξαπηήο ζπκβαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ επηρείξεζε, φηη ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αθηηλνβνιία 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ, θαη φηη ε επηρείξεζε: 
 

(α)  πκκνξθψλεηαη κε ην ζχζηεκα αθηηλνπξνζηαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζην Μέξνο II ησλ Καλνληζκψλ, 

(β)  παξέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ηελ πιεξνθφξεζε θαη θαηάξηηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 
13(1)(α), (β) θαη (ε) θαη 13(2), (3) θαη (4), 

(γ)  δηαζθαιίδεη φηη νη εξγνδνηνχκελνί ηεο ππφθεηληαη ζε θαηάιιειν ππνινγηζκφ ηεο έθζεζεο θαη φηη νη εξγαδφκελνη 
θαηεγνξίαο Α ππφθεηληαη ζε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 29 θαη 31 έσο 39, 

(δ)  δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο θάζε εξγαδφκελνπ θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα 
κε ην Μέξνο ΗΗ ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη 
επηθαηξνπνηνχληαη ζπλερψο ζην ζχζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 
34(1)(δ). 

 
10.4.4 O Καλνληζκφο 41(5) πξνλνεί φηη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, φινη νη 
εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη ζπκβάιινπλ πξνζσπηθά, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, ζηελ πξνζηαζία πνπ πξέπεη λα ηνπο 
παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 41(1). 
 
10.5 Γεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζην ζχζηεκα δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο 
παξαθνινχζεζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο 
 
10.5.1 Με βάζε ην Μέξνο ΗΗ ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, θάζε εξγνδφηεο πνπ εξγνδνηεί εμσηεξηθνχο 
εξγαδφκελνπο παξέρεη, πξηλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζηελ επηρείξεζε ή ζηνλ εξγνδφηε πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ 
εξγαζίαο φπνπ ζα εθηεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο εξγαδφκελνπο θαη ζηελ αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ ππεξεζία επαγγεικαηηθήο πγείαο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ν εξγνδφηεο ή ε επηρείξεζε, ηηο πην 
θάησ πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο: 
  

(α)  Σν φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ην κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ εξγνδφηε ν νπνίνο εξγνδνηεί ηνπο 
εμσηεξηθνχο εξγαδφκελνπο, 

(β)  ηελ ηαηξηθή ηαμηλφκεζε ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 36, σο εμήο: 

(i)  θαηάιιεινο,  

(ii)  θαηάιιεινο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο,  

(iii)  αθαηάιιεινο, 

(γ)  ηα δεδνκέλα ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:  

(i)  πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε εξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη έθζεζε ζε 
αθηηλνβνιία, 

(ii)  ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πεξηνδηθήο ηαηξηθήο εμέηαζεο, θαη 

(iii)  ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ απνηειέζκαηνο, 

(δ)  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε, ηελ εκεξνκελία ιήμεο, 

(ε)  ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ: 

(i)  ηε ρξνληθή πεξίνδν έθζεζεο, 

(ii)  ηελ ελεξγφ δφζε ζε mSv, 

(iii)  ζηελ πεξίπησζε κε νκνηφκνξθεο έθζεζεο, ηελ ηζνδχλακε δφζε ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ζε 
mSv, θαη  
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(iv)  ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο ξαδηνλνπθιηδίσλ, ηε δεζκεπζείζα ελεξγφ δφζε ζε mSv. 

 
10.5.2 Σα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο έθζεζεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζηνηρείν (ε) ηεο παξαγξάθνπ 10.5.1 πξέπεη λα αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ππφ αλαθνξά (ηξέρνληνο) έηνπο. 
 
10.6 Γεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζην ζχζηεκα δεδνκέλσλ αηνκηθήο αθηηλνινγηθήο 
παξαθνινχζεζεο κεηά ην ηέινο θάζε δξαζηεξηφηεηαο 
 
Με βάζε ην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ Πέκπηνπ Πίλαθα ησλ Καλνληζκψλ, θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
φπνπ εθηεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο απφ εμσηεξηθνχο εξγαδφκελνπο θαηαγξάθεη ή δηαζθαιίδεη φηη θαηαγξάθνληαη ζην 
Βηβιηάξην Αηνκηθήο Αθηηλνινγηθήο Παξαθνινχζεζεο ησλ εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη απνζηέιιεη ή δηαζθαιίδεη φηη 
απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, κεηά ην ηέινο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, νη εμήο πιεξνθνξίεο: 
 

(α)  Ζ ρξνληθή πεξίνδνο δηαμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

(β)  νη ππνινγηζκνί ηεο ελεξγνχ δφζεο πνπ έρεη ιάβεη ν εμσηεξηθφο εξγαδφκελνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε 
δξαζηεξηφηεηα, 

(γ)  ζε πεξίπησζε αλνκνηνγελνχο έθζεζεο, νη ππνινγηζκνί ηεο ηζνδχλακεο δφζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ 
ζψκαηνο, 

(δ)  ζε πεξίπησζε εζσηεξηθήο ξαδηνκίαλζεο, ππνινγηζκφο ηεο πξφζιεςεο ή ηεο δεζκεπζείζαο ελεξγνχ δφζεο. 

 
11. Παξαθνινχζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηεγνξίαο Β 
 
11.1 Ο Καλνληζκφο 31(2)(α) πξνλνεί φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηεγνξίαο Β πξέπεη λα κπνξεί λα 
θαηαδείμεη ηνπιάρηζηνλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη έρνπλ νξζψο ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία Β. ηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη θαηεγνξίαο Β δελ ρξεηάδνληαη αηνκηθφ δνζίκεηξν. 
 
11.2 Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απαηηεί ηελ αηνκηθή παξαθνινχζεζε εξγαδνκέλσλ ηεο θαηεγνξίαο Β θαη, εάλ ην 
θξίλεη απαξαίηεην, λα απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ή, ζηελ πεξίπησζε εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηνλ εξγνδφηε, λα 
πξνβαίλεη ζε αηνκηθέο κεηξήζεηο απφ ππεξεζίεο δνζηκεηξίαο. 
 
12. 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. 
 
13. 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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