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Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ  

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

_____________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 63  
 

 
164(Η) ηνπ 2018. 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκόδνληαο ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηόλ κε βάζε ην άξζξν 63 
ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο από Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη 
Πξνζηαζίαο Νόκνπ ηνπ 2018, εθδίδεη ηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε. 
 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο από Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο, απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεώζεηο γηα νηθνδνκηθά πιηθά θαη θαηεγνξίεο θαη είδε πξαθηηθώλ κε θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά 
πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019. 
 

Δξκελεία. 
 

2. (1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  
 

 
 
 
164(Η) ηνπ 2018. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
28.12.2018. 

  «δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην» ζεκαίλεη εξγαζηήξην, ην νπνίν είλαη δηαπηζηεπκέλν ζύκθσλα 
κε ην πξόηππν CYS EN ISO 17025 ή άιιν ηζνδύλακν, δηεζλώο απνδεθηό, πξόηππν θαη 
ηνπ νπνίνπ νη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξαθνινύζεζεο θαη ηεο απόδεημεο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, ησλ 
Καλνληζκώλ θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, είλαη επηθπξσκέλεο θαη δηαπηζηεπκέλεο 
ζύκθσλα κε ην πην πάλσ πξόηππν θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην πεδίν δηαπίζηεπζήο 
ηνπ· 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
28.12.2018. 

  «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο από Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο 
θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκόο Βαζηθώλ Πξνηύπσλ Αζθάιεηαο 
γηα ηελ Πξνζηαζία από ηνπο Κηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) 
Καλνληζκνύο ηνπ 2018, όπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαηˑ 
 

164(Η)ηνπ 2018. 
 

  «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο από Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νόκν ηνπ 2018, όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

164(Η) ηνπ 2018.   «Τπεξεζία Διέγρνπ» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεώξεζεο γηα Αθηηλνβνιίεο 
ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
Νόκνπ. 

  (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε θαη δελ 
ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνύ θαζνξηζκνύ ζ’ απηήλ, ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηαπνπ απνδίδεηαη 
ζηνπο όξνπο απηνύο από ηνλ Νόκν θαη ηνπο Καλνληζκνύο. 
 

Πεδίν 
εθαξκνγήο. 
Παξάξηεκα. 

3. Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε θαζνξίδεη ζε Παξάξηεκα  ̶ 
 
 
(α) ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο γηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από 

άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ ή πξνηίζεληαη λα 
δηαζέηνπλ ηέηνηα πιηθά ζηελ αγνξά, θαη 
 

(β) ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα είδε ησλ πξαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ 
πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε 
νπνία δελ δύλαηαη λα παξαβιεθζεί από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, 
 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νόκνπ, αληίζηνηρα. 
 

Έλαξμε ηζρύνο. 4. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(Παξάγξαθνο 3) 

 

Πξνδηαγξαθέο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο γηα νηθνδνκηθά πιηθά θαη θαηεγνξίεο θαη είδε πξαθηηθώλ 

κε θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο 
 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη: 

 

(α) Με βάζε ηνλ Καλνληζκό 64(1), ην επίπεδν αλαθνξάο γηα ηελ εμσηεξηθή έθζεζε ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ ζε 
αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπεηαη από νηθνδνκηθά πιηθά ζην εζσηεξηθό θηηξίσλ θαζνξίδεηαη ζην 1 mSv αλά 
έηνο, επηπξόζζεηα ηεο εμσηεξηθήο έθζεζεο πνπ δέρνληαη ηα κέιε ηνπ θνηλνύ ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο· 

 

(β)  Με βάζε ηνλ Καλνληζκό 64(2),ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ 
ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ελδεηθηηθό θαηάινγν πιηθώλ ηνπ Έλλαηνπ 
Πίλαθα ησλ Καλνληζκώλ αλαθνξηθά κε ηελ αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπνπλ· 

 

(γ) Με βάζε ηνλ Καλνληζκό 64(3), ηα πξόζσπα πνπ δηαζέηνπλ ή πξνηίζεληαη λα δηαζέηνπλ ηέηνηα πιηθά ζηελ αγνξά 
δηαζθαιίδνπλ όηη:  

 

(i) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε κέζν ή ηξόπν πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηελ αξκόδηα Αξρή νη ζπγθεληξώζεηο 
ελεξγόηεηαο ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Γέθαην Πίλαθα ησλ Καλνληζκώλ· θαη 

 
(ii) παξέρνληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο, θαζώο θαη άιινπο ζπλαθείο 
παξάγνληεο, όπσο επίζεο νξίδεηαη ζηνλ Γέθαην Πίλαθα ησλ Καλνληζκώλ· 

 

(δ)  Με βάζε ηνλ Καλνληζκό 64(4), ε Τπεξεζία Διέγρνπ ιακβάλεη κέηξα ή, όπνπ απαηηείηαη, κεξηκλά γηα ηε 
ιήςεθαηάιιεισλ κέηξσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο 
νηθνδνκηθνύο θαλνληζκνύο ή πεξηνξηζκνύο ζηελ επηδησθόκελε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο· 

 

(ε) Με βάζε ην άξζξν 19 ηνπ Νόκνπ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα είδε ησλ πξαθηηθώλ 
πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε νπνία δελ δύλαηαη λα παξαβιεθζεί από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο. Ο 
ελ ιόγσ πξνζδηνξηζκόο δηελεξγείηαη κε νπνηνδήπνηε θαηάιιειν κέζν, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
βηνκεραληθώλ ηνκέσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πέκπην Πίλαθα ηνπ Νόκνπ· 

 

(ζη) Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ θαη ε άζθεζε ησλ εμνπζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο 
αξκόδηαο Αξρήο πνπ απνξξένπλ από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γίλεηαη ζηελ πξάμε κέζσ νινθιεξσκέλνπ εζληθνύ 
λνκηθνύ, ξπζκηζηηθνύ θαη νξγαλσηηθνύ πιαηζίνπ, όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ, πνπ 
εθαξκόδεη ε Τπεξεζία Διέγρνπ· 

 

(δ)  Σν άξζξν 63(1) ηνπ Νόκνπ παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, γηα ζθνπνύο παξνρήο πξαθηηθήο 
θαζνδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιινληαη από ηνλ Νόκν θαη από νπνηνπζδήπνηε 
Καλνληζκνύο εθδίδνληαη κε βάζε απηόλ, λα εγθξίλεη θαη εθδίδεη Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Πξόηππα θαη Πξνδηαγξαθέο, 
θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπό απηό, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαζεσξεί, ηξνπνπνηεί ή απνζύξεη νπνηεδήπνηε απηή 
θξίλεη ζθόπηκν· 

 

(ε)  Με βάζε ηνπ άξζξν 63(2) ηνπ Νόκνπ, παξάιεηςε νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε 
δηάηαμε Κώδηθα Πξαθηηθήο, Πξνηύπνπ ή Πξνδηαγξαθώλ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 63(1) 
ηνπ Νόκνπ απνηειεί αδίθεκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νόκνπ· 

 

εθδίδεη ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ θαζνξηζκό   ̶

 

(α) (i) ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο· 

 

 (ii) ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ ή πξνηίζεληαη λα δηαζέηνπλ ηέηνηα πιηθά ζηελ αγνξά· θαη 

 

 (iii) ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ξαδηνλνπθιηδίσλ ζε 
νηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλα ή 
ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ αγνξά· 

 κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εμσηεξηθήο έθζεζεο ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ ζε αθηηλνβνιία γάκκα πνπ 
εθπέκπεηαη από νηθνδνκηθά πιηθά ζην εζσηεξηθό θηηξίσλ, θαη 

(β) ησλ θαηεγνξηώλ θαη ησλ εηδώλ πξαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ πξνθαινύλ ή 
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε νπνία δελ δύλαηαη λα 
παξαβιεθζεί από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο: 
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1. Οηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνβνιία γάκκα 
πνπ εθπέκπνπλ 

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 64(2), ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηα αθόινπζα νηθνδνκηθά πιηθά σο πιηθά πνπ 
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπνπλ: 

 

1.1 Φπζηθά πιηθά 

 

(α) θπξόδεκα βαζηζκέλν ζε ζηππηεξία (alum shale), 

 

(β) Οηθνδνκηθά πιηθά ή πξόζζεηα θπζηθήο ππξηγελνύο πξνέιεπζεο: 

 

(i) γξαληηνεηδή (όπσο γξαλίηεο, ζπελίηεο θαη νξζνγλεύζηνη), 

(ii) πνξθπξίηεο, 

(iii) ηόθθνο, 

(iv) πνδνιάλε, θαη 

(v) ιάβα. 

 

1.2 Τιηθά πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα βηνκεραληώλ πνπ επεμεξγάδνληαη θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά: 

 

(i) ηπηάκελε ηέθξα, 

(ii) θσζθνγύςνο, 

(iii) θσζθνξνύρα ζθσξία, 

(iv) ζθσξία θαζζηηέξνπ, 

(v) ζθσξία ραιθνύ, 

(vi) εξπζξά ηιύο (θαηάινηπν ηεο παξαγσγήο αινπκηλίνπ), θαη 

(vii) θαηάινηπα ηεο παξαγσγήο ράιπβα. 

 

2. Γείθηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο 

 

2.1 Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Καλνληζκνύ 64(3) θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, ηα πξσηνγελή ξαδηνλνπθιίδηα, γηα ηα 
νπνία πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ελεξγόηεηαο, είλαη ηα αθόινπζα: 

 

(α)  ην Ράδην-226 (Ra-226),  

(β)  ην Θόξην-232 (Th-232) (ή ην πξντόλ δηάζπαζεο ηνπ Ra-228), θαη  

(γ)  ην Κάιην-40 (K-40). 

 

2.2 Με ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ πην πάλσ ξαδηνλνπθιηδίσλ, ππνινγίδεηαη ν δείθηεο ζπγθέληξσζεο 
ελεξγόηεηαο (Η), σο εμήο: 

 

𝐼 =
𝐶𝑅𝑎−226

300

𝐵𝑞

𝑘𝑔
+  

𝐶𝑇ℎ−232

200

𝐵𝑞

𝑘𝑔
+  

𝐶𝐾−40

3000

𝐵𝑞

𝑘𝑔
 

 

όπνπ CRa-226, CTh-232 θαη CK-40 είλαη νη ζπγθεληξώζεηο ελεξγόηεηαο ζε Bq/kg ησλ αληίζηνηρσλ ξαδηνλνπθιίδίσλ ζε έλα 
νηθνδνκηθό πιηθό.  

 

Ο δείθηεο αθνξά ηε δόζε αθηηλνβνιίαο γάκκα, θαζ’ ππέξβαζε ηεο ηππηθήο έθζεζεο ζε αλνηθηό ρώξν, ζε θηίξην πνπ 
θαηαζθεπάδεηαη κε ηε ρξήζε ελόο πξνζδηνξηζκέλνπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ. Ο δείθηεο εθαξκόδεηαη ζην νηθνδνκηθό πιηθό θαη 
όρη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, εθηόο εάλ ηα ελ ιόγσ ζπζηαηηθά κέξε απνηεινύλ ηα ίδηα νηθνδνκηθά πιηθά θαη αμηνινγνύληαη 
μερσξηζηά σο ηέηνηα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε ζηα ελ ιόγσ ζπζηαηηθά κέξε, ηδίσο ζε θαηάινηπα από βηνκεραλίεο 
πνπ επεμεξγάδνληαη θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά αλαθπθισκέλα ζε νηθνδνκηθά πιηθά, εθαξκόδεηαη θαηάιιεινο ζπληειεζηήο 
επηκεξηζκνύ.  

 

Ο δείθηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο κε ηηκή 1 ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπληεξεηηθό εξγαιείν ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκό 
πιηθώλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ππέξβαζε ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό 64(1). 

 

2.3  Ο ππνινγηζκόο ηεο δόζεο ιακβάλεη ππόςε θαη άιινπο παξάγνληεο όπσο ε ππθλόηεηα θαη ην πάρνο ηνπ πιηθνύ, 
θαζώο θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ 
πιηθνύ (ρύκα ή επηθαλεηαθή). 
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3. Αξκνδηόηεηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ 

 

Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ έρεη ηηο αθόινπζεο 
αξκνδηόηεηεο: 
 

(α)  Δπηηεξεί γεληθά ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ θαη ησλ Καλνληζκώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ 
πξνλνηώλ ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηηήξεζε ηεο αγνξάο σο πξνο ηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη 
ζ’ απηήλ θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνβνιία γάκκα πνπ 
εθπέκπνπλ, 

 
(β)  θαζνξίδεη, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 64(2), ηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο 

αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπνπλ, 
 
(γ)  παξαθνινπζεί ηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπνπλ θαη ηνπνζεηνύληαη ζηελ αγνξά θαη δηαζθαιίδεη όηη νπνηνδήπνηε ηέηνην 
πιηθό ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, 

 
(δ)  απηνβνύισο θαη όπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν, ζην πιαίζην ειέγρνπ ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ή πξνηίζεληαη λα δηαζέηνπλ νηθνδνκηθά πιηθά ζηελ αγνξά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη 
ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, δύλαηαη λα δηελεξγεί ή/θαη ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηώλ, 

 
(ε)  κε βάζε ηνλ Καλνληζκό 64(4), ιακβάλεη ή κεξηκλά γηα ηε ιήςε, όπνπ απαηηείηαη, θαηάιιεισλ κέηξσλ, ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο νηθνδνκηθνύο θαλνληζκνύο ή πεξηνξηζκνύο 
ζηελ επηδησθόκελε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, 

 
(ζη)   δηεξεπλά άκεζα θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο 

γλσζηνπνίεζεο πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλώζε ηεο θαη κεξηκλά γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ αηηίσλ ηεο κε ζπκκόξθσζεο, 
όπσο είλαη εύινγα εθηθηό, 

 
(δ)   αλαγλσξίδεη ηελ ηθαλόηεηα αλαιπηηθώλ εξγαζηεξίσλ λα δηελεξγνύλ κεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο γηα ζθνπνύο 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο,  
 
(ε)   κε βάζε δεδνκέλα πνπ ηεο θνηλνπνηνύληαη θαη ηα απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεςηώλ θαη ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε 

ίδηα ή δηελεξγνύληαη κε κέξηκλά ηεο, ηεξεί θαη επηθαηξνπνηεί ηαθηηθά εζληθό αξρείν ζπγθεληξώζεσλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζηα νηθνδνκηθά πιηθά,  

 
(ζ)   αιιειεπηδξά ή/θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία, ελδηαθεξόκελα κέξε ή 

νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα είλαη δπλαηό λα έρεη εκπινθή ζην ζέκα, γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 
θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο αιιεινγξαθίαο κε έληππα ή ειεθηξνληθά 
κέζα, 

 
(η)  δύλαηαη λα πιεξνθνξεί, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θξίλεη πξόζθνξν, ην θνηλό θαη άιια ελδηαθεξόκελα κέξε 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό 64 θαη ηελ παξνύζα 
γλσζηνπνίεζε, 

 
(ηα)  ελεξγεί ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκνδηόηεηαο / ππνρξέσζεο πξνθύπηεη γηα ηελ αξκόδηα Αξρή από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ ή/θαη ησλ Καλνληζκώλ ζε ζρέζε κε ηελ επηηήξεζε ηεο αγνξάο σο πξνο ηα νηθνδνκηθά 
πιηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη ζ’ απηήλ θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 
αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπνπλ. 

 
4. Δμνπζίεο Αξρηεπηζεσξεηή θαη Δπηζεσξεηώλ 
 
4.1 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ πεξί ησλ εμνπζηώλ ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή θαη νπνηνπδήπνηε 
Δπηζεσξεηή δηνξίδεηαη κε βάζε ην άξζξν 30 ηνπ Νόκνπ, ν Αξρηεπηζεσξεηήο θαη νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο κπνξνύλ 
λα εηζέξρνληαη ζε νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά ή ρώξνπο, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα νπνησλδήπνηε εμεηάζεσλ, κεηξήζεσλ, 
δνθηκώλθαη ιήςεο δεηγκάησλ γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 
4.2 Ο Αξρηεπηζεσξεηήο θαη νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο έρνπλ εμνπζία λα – 
 

(α)  Δηζέξρνληαη, επηζεσξνύλ, εξεπλνύλ θαη δηελεξγνύλ έιεγρν ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθό όπνπ ηεξείηαη απόζεκα, 
θνξηίν ή γίλεηαη παξαιαβή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, όπσο εθαξκόδεηαη, αλαθνξηθά κε ηα νπνία εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, 

 
(β)   εμεηάδνπλ ή/θαη ιακβάλνπλ δείγκα ή δείγκαηα νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ πιηθνύ, ζε πνζόηεηα ηελ νπνία ζεσξνύλ 

εύινγα αλαγθαία γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο κέηξεζεο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο δηεξεύλεζεο ή ηεο επηζεώξεζεο, ρσξίο 
ηελ θαηαβνιή νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθνύ ηηκήκαηνο, 
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(γ)  επνπηεύνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκόδνπλ ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 γηα ηε 
ιήςε δεηγκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ πην πάλσ ξαδηνλνπθιηδίσλ θαη ηνπ 
δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο (Η) πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 2.2. 

 
4.3 Ο Αξρηεπηζεσξεηήο θαη νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο έρνπλ εμνπζία λα εμεηάδνπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζε ειεθηξνληθή ή έγγξαθε κνξθή πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθό ή όρεκα, γηα ηα νπνία 
ππάξρεη εύινγε ππνςία όηη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ή θαηαρσξήζεηο ζε ζρέζε κε νηθνδνκηθά πιηθά γηα ηα νπνία 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 64θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή 
απνζπάζκαηά ηνπο. 
 
4.4 Ο Αξρηεπηζεσξεηήο δύλαηαη, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, λα εμαζθαιίδεη πιεξνθόξεζε πνπ ηεξείηαη από 
νπνηαδήπνηε άιιε θξαηηθή Αξρή, ζε ζρέζε κε νηθνδνκηθά πιηθά γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο 64 θαη ε 
παξνύζα γλσζηνπνίεζε. 
 
5. Τπνρξεώζεηο πξνζώπσλ πνπ δηαζέηνπλ ή πξνηίζεληαη λα δηαζέηνπλ νηθνδνκηθά πιηθά ζηελ αγνξά 
 

5.1 Καη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 64(3), νπνηνδήπνηε λνκηθό ή θπζηθό πξόζσπν δηαζέηεη ή πξνηίζεηαη λα δηαζέηεη ζηελ 
αγνξά νηθνδνκηθά πιηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αθηηλνβνιία γάκκα 
πνπ εθπέκπνπλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε κέζν ή ηξόπν πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηελ αξκόδηα Αξρή θαη πεξηγξάθεηαη πην θάησ νη 
ζπγθεληξώζεηο ελεξγόηεηαο ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

5.2 Σα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 παξέρνπλ ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο (Η), 
θαζώο θαη άιινπο ζπλαθείο παξάγνληεο. 

 

5.3 Σα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 πξνζδηνξίδνπλ ηνλ δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο (Η), 
ηόζν ζηελ πεξίπησζε εηζαγόκελνπ όζν θαη ζηελ πεξίπησζε εγρώξηα παξαγόκελνπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν 
ηνπνζεηνύλ ή πξνηίζεληαη λα ηνπνζεηνύλ ζηελ αγνξά. Πξαθηηθά, ε ππνρξέσζε απηή ηθαλνπνηείηαη κε ηελ πξνζθόκηζε 
ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ πηζηνπνηεηηθνύ κέηξεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πην πάλσ ξαδηνλνπθιηδίσλ, ην νπνίν πιεξνί 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 

 

5.4 Σα πξόζσπα απηά δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ησλ Δκπεηξνγλσκόλσλ Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ θαη ησλ νπνίσλ ν ξόινο πεξηγξάθεηαη πεξαηηέξσ ζηνλ Καλνληζκό 68. Καηάινγνο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ πξνζώπσλ λα ελεξγνύλ σο Δκπεηξνγλώκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο 
δεκνζηεύεηαη ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. 

 

5.5 Οη πην πάλσ ππνρξεώζεηο ηζρύνπλ σο εμήο: 

 

(α)  Γηα πιηθά πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ Καλνληζκώλ είλαη ήδε ηνπνζεηεκέλα θαη θπθινθνξνύλ 
ζηελ εγρώξηα αγνξά: 

 

Σα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 πξαγκαηνπνηνύλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο κία θνξά κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο 
παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ όιεο νη άιιεο ζρεηηθέο παξάκεηξνη παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
(είδνο, πνηόηεηα, πξνέιεπζε, ζπλζήθεο εμόξπμεο πιηθνύ, πξνκεζεπηήο θ.ιπ.), επαλεπηβεβαηώλνπλ ηα επίπεδα 
ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο ηνπ πιηθνύ αλά πέληε (5) έηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, όηαλ κεηαβάιιεηαη 
νπνηαδήπνηε παξάκεηξνο, ε νπνία ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ από ξαδηνινγηθήο άπνςεο, 
πξνβαίλνπλ ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο άκεζα, πξηλ ηνπνζεηήζνπλ ην πιηθό ζηελ αγνξά. 

 

(β)  γηα πιηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εγρώξηα αγνξά γηα δεκόζηα ρξήζε κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο: 

 
Ηζρύνπλ θαη’ αλαινγία νη ππνρξεώζεηο ηνπ ζεκείνπ (α). 

 
5.6 Σα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 ηεξνύλ αλαιπηηθά αξρεία πνπ αθνξνύλ ηα ξαδηνινγηθά θαη 
άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο 64 θαη ε παξνύζα γλσζηνπνίεζε, 
ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεώξεζε αλά πάζα ζηηγκή από ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή ή ηνπο Δπηζεσξεηέο.  
 
5.7  Σα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνλ Αξρηεπηζεσξεηή θαη ζηνπο 
Δπηζεσξεηέο ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιύλζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο 
πξόζβαζεο ζε ρώξνπο, ζεκεία ή θνξηία από ηα νπνία κπνξνύλ λα ιεθζνύλ δείγκαηα ή ηα νπνία πξέπεη λα ηύρνπλ 
επηζεώξεζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 
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6. Δξγαζηήξηα αλάιπζεο δεηγκάησλ 
 
6.1 Αξκόδην εξγαζηήξην γηα ηηο αλαιύζεηο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο είλαη ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην ή ρεκείν 
αλαγλσξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ σο θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 
 
Ννείηαη όηη εξγαζηήξην πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ σο πην πάλσ πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο 
εγθξίζεηο από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα πξαθηηθέο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Νόκνπ, όπσο εθαξκόδεηαη. 
 
6.2 Σα αλαγλσξηζκέλα από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο εξγαζηήξηα ππνρξενύληαη λα:  
 

(α)  Δθαξκόδνπλ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο αλαιπηηθέο ηερληθέο, επηθπξσκέλεο (validated) από ηα ίδηα ηα εξγαζηήξηα, 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο, θαη 

 
(β)  δηαζέηνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ζύζηεκα αλαιπηηθνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ πνπ, γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ 

Καλνληζκώλ θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, επξίζθεηαη πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί 
ηθαλνπνηεηηθά. 

 
Μεηά ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην 
πξνβαίλεη ζε αλαιύζεηο γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο θαη 
αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ππνρξενύηαη επηπξόζζεηα λα θαηαζηεί δηαπηζηεπκέλν γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 
6.3  Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δεκνζηεύεη 
ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη επηθαηξνπνηεί, όπνηε απαηηείηαη, θαηάινγν ησλ 
αλαγλσξηζκέλσλ σο θαηάιιεισλ γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκώλ θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο 
εξγαζηεξίσλ. 
 
Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δύλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε πξόζσπν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππό ηελ επζύλε 
ηνπ εξγαζηήξην, όπσο πξνβαίλεη ππό ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ζε αλαιύζεηο δεηγκάησλ πνπ παξαδίδνληαη ζ' 
απηό από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ή ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
 
6.4 Σα αλαγλσξηζκέλα από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ εξγαζηήξηα αλάιπζεο δεηγκάησλ δηελεξγνύλ ηηο απαηηνύκελεο 
αλαιύζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη θνηλνπνηνύλ επίζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ηα απνηειέζκαηα 
ησλ κεηξήζεσλ. 
 
6.5 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη ππέξβαζε ηνπ δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο (Η) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο γηα νπνηνδήπνηε πιηθό πξνζθνκίζηεθε γηα αλάιπζε, ηα αλαγλσξηζκέλα 
από ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ εξγαζηήξηα αλάιπζεο δεηγκάησλ εηδνπνηνύλ άκεζα ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, παξέρνληαο 
ηαπηόρξνλα όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δείγκα, ην πξνζθνκίδνλ πξόζσπν, ην πξόζσπν πνπ 
δηαζέηεη ή πξνηίζεηαη λα δηαζέηεη νηθνδνκηθά πιηθά ζηελ αγνξά θαη ην ζεκείν, ηνλ ρξόλν θαη ηηο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςίαο. 
 
7. Πηζηνπνηεηηθό κέηξεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο ξαδηνλνπθιηδίσλ 
 

7.1 Σν πηζηνπνηεηηθό κέηξεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
2 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη από ξαδηναλαιπηηθό εξγαζηήξην, ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό, ην νπνίν 
ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο.  

 

7.2  Σν πηζηνπνηεηηθό πεξηιακβάλεη θαη ππνινγηζκό ηνπ δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο (Η). Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό δελ 
πεξηιακβάλεη ππνινγηζκό ηνπ δείθηε, είλαη δπλαηό ν δείθηεο λα ππνινγίδεηαη θαη ηεθκεξηώλεηαη από ηα πξόζσπα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο από ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζην δείγκα, 
δεδνκέλνπ όηη ηεθκεξηώλεηαη ν πην πάλσ ππνινγηζκόο από ηηο αλαγξαθόκελεο ζπγθεληξώζεηο ελεξγόηεηαο. 

 

7.3 Σα ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα πεξηιακβάλεη έλα ηέηνην πηζηνπνηεηηθό είλαη ηα αθόινπζα: 

 

(α) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ πξνζώπνπ ή πξνζώπσλ 
επηθνηλσλίαο ζην εξγαζηήξην γηα ζρεηηθά ζέκαηα, 

 

(β) κνλαδηθό θσδηθό αλαθνξάο πηζηνπνηεηηθνύ, 

 

(γ) εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ηνπ δείγκαηνο γηα κέηξεζε, εκεξνκελία ή εκεξνκελίεο αλάιπζεο θαη εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, 
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(δ) πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθνκίδνληνο ην δείγκα θαη ηνπ πξνζώπνπ πνπ δηαζέηεη ή πξνηίζεηαη λα δηαζέηεη 
νηθνδνκηθά πιηθά ζηελ αγνξά, ζύκθσλα κε ηα δηακεηβόκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο, 

 

(ε) εκπνξηθή / επηζηεκνληθή νλνκαζία πιηθνύ πνπ πξνζθνκίδεηαη γηα αλάιπζε, πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 
(πνζόηεηα, κνξθή, θπζηθά, ρεκηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά) θαη θσηνγξαθία ηνπ πιηθνύ / δείγκαηνο, 

 

(ζη) ππνγξαθή ηνπ αλαιπηή ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ, εάλ είλαη δηαθνξεηηθά πξόζσπα, 
θαζώο θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο, 

 

(δ) νλνκαζία θαη πεξηγξαθή ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπ αλάιπζεο, κε ηξόπν πνπ λα ηεθκεξηώλνληαη νη 
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, 

 

(ε) ζπγθέληξσζε ελεξγόηεηαο ησλ ππό αλάιπζε ξαδηνλνπθιηδίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο, ζε κνλάδεο Bq/kg, 

 

(ζ) ηνλ δείθηε ζπγθέληξσζεο ελεξγόηεηαο (Η), 

 

(η) όπνπ είλαη εθηθηό, θαηάηαμε ηνπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ ζε θιάζεηο, αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηνύκελν πξόηππν 
(π.ρ. θαηάηαμε ζε θιάζε A, B ή C ζύκθσλα κε ην πξόηππν GB 6566-2010 “Limits of radionuclides in 
building materials”) θαη ηεθκεξίσζε γηα ηελ απόθαζε θαηάηαμεο απηή. 

 

8. Καηεγνξίεο θαη είδε ησλ πξαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα 
πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε νπνία δελ δύλαηαη λα παξαβιεθζεί από άπνςεο 
αθηηλνπξνζηαζίαο 

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νόκνπ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο θαη είδε πξαθηηθώλ πνπ 
παξαηίζεληαη ζηνλ Πξώην Πίλαθα ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο σο θαηεγνξίεο θαη είδε πξαθηηθώλ πνπ πξνθαινύλ ή 
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε νπνία δελ δύλαηαη λα παξαβιεθζεί από 
άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο. 

 

9. Δπηβνιή 
 
9.1 Γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, εθαξκόδνληαη ηα 
κέηξα επηβνιήο πνπ πξνλννύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νόκνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νόκνπ. 
 
9.2 Σα αλαθεξόκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 9.1 κέηξα δύλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ 
επηβνιή θάζε κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 
πιεζπζκνύ από ηνπο θηλδύλνπο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία γάκκα από νηθνδνκηθά πιηθά, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 
Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 64(1), κε βάζε ηηο νπνίεο ελεξγόο δόζε 1 mSv εηεζίσο ζεσξείηαη σο 
επίπεδν αλαθνξάο γηα ηελ εμσηεξηθή έθζεζε ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ ζε αθηηλνβνιία γάκκα πνπ εθπέκπεηαη από 
νηθνδνκηθά πιηθά ζην εζσηεξηθό θηηξίσλ, επηπξόζζεηα ηεο εμσηεξηθήο έθζεζεο πνπ δέρνληαη ηα κέιε ηνπ θνηλνύ ζε 
ππαίζξηνπο ρώξνπο θαη όρη σο όξην δόζεο, ζε εύινγεο πεξηπηώζεηο ηα κέηξα απηά δύλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ 
πεξηνξηζκό ηεο δηάζεζεο ή ηελ απαγόξεπζε ηνπνζέηεζεο ζηελ αγνξά νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 
9.3 Οη δαπάλεο πνπ δύλαληαη λα πξνθύπηνπλ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο βαξύλνπλ ηα πξόζσπα πνπ παξαιείπνπλ λα ζπκκνξθσζνύλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη 
ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. ηηο ελ ιόγσ δαπάλεο δύλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από 
εμεηάζεηο ή αλαιύζεηο πνπ δηελεξγνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ από αλαγλσξηζκέλν από ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ εξγαζηήξην, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, γηα ζθνπνύο ειέγρνπ 
ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 
10. Γηθαίσκα έλζηαζεο 
 
Δάλ νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.1 δελ ηθαλνπνηείηαη από απόθαζε ηνπ 
Αξρηεπηζεσξεηή ή από εηδνπνίεζε ε νπνία έρεη εθδνζεί θαη ηνπ έρεη επηδνζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 37 έσο 40 ηνπ Νόκνπ, 
δηθαηνύηαη, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνύ ηέινπο, όπσο εθαξκόδεηαη, λα πξνζβάιεη κε έλζηαζή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγό 
ηελ απόθαζε ή εηδνπνίεζε απηή, ζύκθσλα κε ηα δηακεηβόκελα ζην άξζξν 42 ηνπ Νόκνπ.  
 
Ο Τπνπξγόο απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο έλζηαζεο θαη ηελ ηπρόλ αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ή 
εηδνπνίεζεο ζύκθσλα κε ην ίδην άξζξν. Ζ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ είλαη ηειεζίδηθε θαη άκεζα εθαξκνζηέα. 
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11. Σέιε θαη επηβαξύλζεηο 
 
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο δύλαηαη κε γλσζηνπνίεζε ηνπ πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα 
θαζνξίδεη ην ύςνο ησλ ηειώλ ή επηβαξύλζεσλ πνπ ζα επηβάιινληαη γηα ζθνπνύο: 
 

(α)  Οπνησλδήπνηε ειέγρσλ ή/θαη επηζεσξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, 

 
(β)  θάιπςεο νπνηνπδήπνηε άιινπ θόζηνπο πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ειέγρνπ ή ελέξγεηαο ζηελ νπνία 
πξνβαίλεη ν Αξρηεπηζεσξεηήο ή νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 64 θαη ηεο παξνύζαο 
γλσζηνπνίεζεο. 

 
12. Παξνρή πιεξνθόξεζεο 
 

Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δύλαηαη λα πξνβαίλεη, κε αλαξηήζεηο ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο, κε ηξόπν θαη ζε ρξόλν πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ζηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 
παξνύζα γλσζηνπνίεζε. 

_____________________ 

Έγηλε ζηηο 25 Nνεκβξίνπ 2019. 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

Αξρηεπηζεσξεηήο. 
 

ΠΡΩΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 

(Παξάγξαθνο 8) 

 

Καηεγνξίεο θαη είδε ησλ πξαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά πνπ πξνθαινύλ ή  

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε νπνία δελ  

δύλαηαη λα παξαβιεθζεί από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο 

_____________________ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο, θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο θαη είδε 
πξαθηηθώλ ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα πνπ αθνξνύλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο θαη ζρεηηθώλ 
δεπηεξεπνπζώλ δηεξγαζηώλ, σο θαηεγνξίεο θαη είδε ησλ πξαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά θαη 
πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ε νπνία δελ δύλαηαη λα 
παξαβιεθζεί από άπνςεο αθηηλνπξνζηαζίαο: 

 

(α)  Δμόξπμε ζπάλησλ γαηώλ από κνλαδίηε 

(β)  Παξαγσγή ελώζεσλ ηνπ ζνξίνπ θαη θαηαζθεπή πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ ζόξην 

(γ)  Δπεμεξγαζία ληνβίνπ/ κεηαιιεύκαηνο ηαληαιίνπ 

(δ)  Παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

(ε)  Παξαγσγή γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 

(ζη)  Παξαγσγή ρξσζηηθήο TiO2 

(δ)  Θεξκηθή παξαγσγή θσζθόξνπ 

(ε)  Βηνκεραλία δηξθνλίνπ 

(ζ)  Παξαγσγή θσζθνξηθώλ ιηπαζκάησλ 

(η)  Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο, ζπληήξεζε θνύξλσλ θιίλθεξ 

(ηα)  Μνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε θαύζε άλζξαθα, ζπληήξεζε θαπζηήξσλ 

(ηβ)  Παξαγσγή θσζθνξηθνύ νμένο 

(ηγ)  Πξσηνγελήο παξαγσγή ζηδήξνπ 

(ηδ)  ύληεμε θαζζηηέξνπ/κνιύβδνπ/ραιθνύ 

(ηε)  Δγθαηαζηάζεηο δηύιηζεο ππόγεησλ πδάησλ 

(ηζη)  Δμόξπμε κεηαιιεπκάησλ πέξαλ ηνπ κεηαιιεύκαηνο νπξαλίνπ 

 
 
 
 

2370




