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Αριθμός 427 

Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ ΠΤΡΖΝΗΚΖ  
ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 

____________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ 
 

 
164(Η) ηνπ 2018. 

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

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο 
θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Κψδηθαο Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε 
ηελ Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο απφ ηελ Δπηρείξεζε ή ηνλ Δξγνδφηε) 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 αληηθαζίζηαηαη· 

«χζηεκα δηαρείξηζεο» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ αιιειέλδεησλ ή αιιειεπηδξψλησλ 
ζηνηρείσλ εληφο ή εθηφο ελφο νξγαληζκνχ πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ θαη 
ζηφρσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ κε απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 
 

Ννείηαη φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελζσκαηψλεη φια ηα ζηνηρεία ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα 
ζπλεθηηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ λα επηηεπρζνχλ.  
 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή, ηνπο πφξνπο θαη ηηο 
δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην 
ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ· 

 
 
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.  

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

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

Παξάξηεκα. 
Κψδηθαο 
Πξαθηηθήο. 

3. Ο Κψδηθαο Πξαθηηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε ζηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε. 

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 εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε 

 
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Σν άξζξν 45(8) θαη (16) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ζεζπίδεη θαη 
εθαξκφδεη θαηάιιειν ζχζηεκα ή ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο, ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε έγθξηζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Νφκνπ, θαη ηα νπνία δίδνπλ ηελ δένπζα πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππξεληθή θαη ξαδηνινγηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, 

(β)   Σν άξζξν 45(10) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο, 

(γ) Σν άξζξν 45(11)(α) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο 
ψζηε λα θαιιηεξγείηαη, πξνάγεηαη θαη δηαηεξείηαη απνηειεζκαηηθή λννηξνπία αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζε φια 
ηα επίπεδα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ίδηαο ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, σο βαζηθνχ παξάγνληα γηα ηελ 
επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο, 

(δ)  Ο Σέηαξηνο θαη Έθηνο Πίλαθαο ηνπ Νφκνπ πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ή/θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Νφκνπ θαη νη νπνίεο πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαηά ηελ εμέηαζε θαη 
αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Νφκνπ, 

(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, 

(ζη)  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) 
ηνπ Νφκνπ 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 εθαξκνγή 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ην νπνίν δίδεη ηελ δένπζα πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππξεληθή θαη ξαδηνινγηθή αζθάιεηα θαη 
πξνζηαζία: 
 
1. Δηζαγσγή 
 
1.1 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο ζρεδηάδεηαη ψζηε λα ελζσκαηψλεη εληαία ηελ 
ππξεληθή ή ξαδηνινγηθή αζθάιεηα, ηελ ππξεληθή πξνζηαζία, ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ηελ πγεία, ην 
πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα, ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. 
 
1.2 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζεκειηψδνπο ζηφρνπ αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Δζληθή 
Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή γηα ηελ Ππξεληθή θαη Ραδηνινγηθή Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία πνπ εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην ην 2019, δειαδή ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο επηβιαβείο επηπηψζεηο ηεο 
ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 
 
1.3 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε ηζρπξήο λννηξνπίαο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ηελ πεξηνδηθή 
αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ ηελ 
απνθηνχκελε εκπεηξία. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ππνζηεξίδεη, επίζεο, ηελ αλάπηπμε πξνιεπηηθήο (proactive) θαη 
αληηδξαζηηθήο (reactive) δηαρείξηζεο. 
 
2. Ννκνζεηηθφ πιαίζην 
 
2.1 ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο ζπλνςίδνληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ππνρξέσζε απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε λα ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη θαηάιιειν ζχζηεκα ή ζπζηήκαηα 
δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο θαη φια ηα ζπλαθή δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
2.2 Σν άξζξν 44(1) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα κηα εγθαηάζηαζε ή 
πξαθηηθή έρεη θαη ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ πεγψλ 
αθηηλνβνιίαο θαη ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ έλαληη θηλδχλσλ έθζεζεο ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. Σν άξζξν 45(1) ηνπ 
Νφκνπ πξνλνεί, επίζεο, φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ηερληθά, νξγαλσηηθά 
θαη δηνηθεηηθά κέηξα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έγθξηζε πνπ παξαρσξείηαη κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ, ψζηε λα 
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δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη πεγψλ αθηηλνβνιίαο, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο 
πγείαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ θαη λα πξνζηαηεχεηαη ε ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ην πεξηβάιινλ. 
  
2.3 Σν άξζξν 45(8) πξνλνεί φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη 
δηαρείξηζεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πξαθηηθήο γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε 
έγθξηζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ, ην νπνίν δηαζθαιίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη: 
 

(α)  ππάξρεη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππξεληθή / ξαδηνινγηθή 
αζθάιεηα, ηελ ππξεληθή πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνλίδνπζαο 
αθηηλνβνιίαο, 

(β)  νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα πξνζψπσλ, γηα ηε ρξήζε 
πεξηνπζίαο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εληνπίδνληαη έγθαηξα θαη ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα 
αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο, 

(γ)  νη επζχλεο θάζε πξνζψπνπ, θαζψο θαη νη εμνπζίεο ηνπ γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε φηη αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο, 
πξνζηαζίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο πξνζψπσλ ή πξνζηαζίαο ηεο ρξήζεο πεξηνπζίαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη ηα πξφζσπα απηά δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη είλαη 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα θαη θαηαξηηζκέλα, 

(δ)  ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθφξεζε θαη παξνρή νδεγηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη πξνζηαζίαο απφ 
ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

(ε)  φπνπ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, νη πεγέο αθηηλνβνιίαο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 
εξγνδφηε θαζίζηαληαη ηαπηνπνηήζηκεο θαη ηρλειάζηκεο ή, φπνπ απηφ δελ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ, ππάξρνπλ 
ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηρλειάηεζεο ησλ πεγψλ απηψλ, 

(ζη)  φπνπ εθηφο ρξήζεο ξαδηελεξγέο πεγέο απνζεθεχνληαη γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηφπηλ έγθξηζεο 
ηεο αξκφδηαο Αξρήο, ε εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαη 

(δ)  ηεξνχληαη θαηάιιεια θαη επηθαηξνπνηεκέλα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεγέο θαη πξαθηηθέο πνπ δηεμάγνληαη 
θαη ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ. 

2.4 Σν άξζξν 45(10) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:  
 

(α)  θαηάιιειεο εγγπήζεηο φηη ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία 
απφ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία είλαη ηθαλνπνηεηηθά, 

(β)  κεραληζκνχο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ, θαη 
(γ)  ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο, επαιεζεχζεηο, θαζψο θαη ζπλερή βειηίσζε, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη επιφγσο εθηθηφ, 

ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ θαη επαιεζεχζηκν ηξφπν. Απηά 
πεξηιακβάλνπλ ηελ επαιήζεπζε ηεο χπαξμεο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ 
ζπλεπεηψλ ησλ αηπρεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαιήζεπζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ άκπλαο 
ζε βάζνο (βι. νξηζκφ ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ). 

 
2.5 Σν άξζξν 45(11) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη:  
 

(α)  ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο ψζηε λα θαιιηεξγείηαη, πξνάγεηαη θαη 
δηαηεξείηαη απνηειεζκαηηθή λννηξνπία αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 
ίδηαο ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, σο βαζηθνχ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο 
θαη πξνζηαζίαο, ην νπνίν λα βειηηψλεηαη ζπλερψο.  

(β)  νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο γηα θαιιηέξγεηα απνηειεζκαηηθήο λννηξνπίαο 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

(i)  ηε δέζκεπζε, ζε φια ηα επίπεδα, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, θαζψο θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο, 

(ii)  ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φια ηα επίπεδα λα θξίλεη θαηά πφζνλ παξέρνληαη 
αξρέο θαη πξαθηηθέο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο, 

(iii)  ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα ππνβάιιεη εγθαίξσο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο, 

(iv)  ηελ εμαγσγή δηδαγκάησλ απφ ηελ εκπεηξία ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη 

(v)  ηε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά θάζε απφθιηζεο απφ ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηε 
δηεπζέηεζε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζπλαθψλ κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, 

(γ)  ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ζηηο ελέξγεηέο ηεο/ηνπ γηα επίηεπμε ηζρπξήο λννηξνπίαο 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

(i)  απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο,  

(ii)  θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 
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(iii)  δηεπζεηήζεηο πνπ λα ηεο/ηνπ επηηξέπνπλ λα θαηαγξάθεη, αμηνινγεί θαη ηεθκεξηψλεη ηελ εζσηεξηθή 
θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγηθή εκπεηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, θαζψο θαη 
ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, θαη 

(iv)  ηελ αλαθνξά πξνο ηελ αξκφδηα Αξρή νπνησλδήπνηε ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ δπλεηηθά επηπηψζεηο 
ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία. 

2.6 Σν άξζξν 45(16) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί, κεηαμχ άιισλ, φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ζεζπίδεη θαη 
εθαξκφδεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο, ηα νπνία δίδνπλ ηελ δένπζα πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππξεληθή 
θαη ξαδηνινγηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία.  
 

Ννείηαη φηη, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
δηαζθαιίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη: 
 

(α)  ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο ησλ αθξαίσλ θπζηθψλ θαη ησλ κε ζθνπνχκελσλ αλζξσπνγελψλ θηλδχλσλ, 

(β)  απνηξέπεηαη ε κε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη νη αζηνρίεο, 

(γ)  ειέγρεηαη ε κε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη εληνπίδνληαη νη αζηνρίεο, 

(δ)  ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ζρεδηαζηηθήο βάζεο είλαη ππφ έιεγρν, 

(ε)  νη ζνβαξέο ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφιεςεο, ηεο εμέιημεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ηνπ κεηξηαζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζνβαξψλ αηπρεκάησλ είλαη ππφ έιεγρν, θαη 

(ζη)  έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη νξγαλσηηθέο ππνδνκέο γηα ηελ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε 
έθηαθηεο αλάγθεο, κε ζαθή θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο, ηεο 
αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ θνξέσλ ή νξγαληζκψλ απφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο 
θάζεηο κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
2.7 Ο Σέηαξηνο Πίλαθαο ηνπ Νφκνπ, ζηνλ νπνίν παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αηηήζεηο γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ αδεηνδφηεζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
Νφκνπ, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο (βι. ζηνηρείν (η) ηνπ θαηαιφγνπ). 
 
2.8 Ο Έθηνο Πίλαθαο ηνπ Νφκνπ, ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ θαηά ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππξεληθή / ξαδηνινγηθή αζθάιεηα, 
ηελ ππξεληθή πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία αλαθνξηθά κε κία εγθαηάζηαζε, πξαθηηθή ή 
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πιεξνθνξηψλ 
ή/θαη δηθαηνινγεηηθψλ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε (βι. 
ζηνηρείν (ε) ηνπ θαηαιφγνπ). 
 
3. Πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο γλσζηνπνίεζεο ή έγθξηζεο 
 
3.1 Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ έρεη θαζνξίζεη, κέζσ ηεο 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) Γλσζηνπνίεζεο 
ηνπ 2019 (Κ.Γ.Π. 153/2019), ηηο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε, κε ζθνπφ ηε γλσζηνπνίεζε πξαθηηθψλ πξνο ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ή ηελ αίηεζε πξνο ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ γηα παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο, αθνινπζψληαο θιηκαθνχκελε 
πξνζέγγηζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 
3.2 πλεπψο, φπνπ δεηνχληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ή ν 
εξγνδφηεο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ππνβάιιεη, θαηά πεξίπησζε, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αθφινπζα: 
 

(α)  ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη δηαρείξηζεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο 
πξαθηηθήο γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε έγθξηζε, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2.3 θαη 2.4 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, 

(β)  ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο δηεξγαζίεο, ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηα επίπεδα εμνπζίαο θαη ηηο δηάθνξεο 
αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, απφ ηα νπνία λα είλαη δπλαηφ λα ηεθκαίξεηαη φηη ε 
δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ή ν εξγνδφηεο αζθεί απξφζθνπηα επαξθή έιεγρν ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο 
πξαθηηθέο, ην πξνζσπηθφ θαη ζε θάζε ππεξγνιάβν, ηνπ νπνίνπ ηηο ππεξεζίεο ηπρφλ ρξεζηκνπνηεί, 

(γ)  ηελ επάξθεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ, έκςπρσλ ή πιηθψλ, κε έκθαζε ζηελ χπαξμε θαη 
δηαζεζηκφηεηα πξνζνληνχρνπ, έκπεηξνπ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη ελεκεξσκέλνπ θαη επαξθνχο ζε 
αξηζκφ πξνζσπηθνχ εληφο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ή απφ ηνλ εξγνδφηε, 

(δ)  ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ αιιαγψλ ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ αλαγθαίσλ 
πφξσλ, 

(ε)  ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε θαζεθφλησλ θαη ππεπζπλνηήησλ εληφο ηεο επηρείξεζεο ή απφ ηνλ 
εξγνδφηε, απφ ηελ νπνία λα είλαη δπλαηφ λα ηεθκαίξεηαη φηη ππάξρεη ελζσκάησζε ηεο επζχλεο γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ζε θάζε επίπεδν αλάζεζεο θαζεθφλησλ θαη ππεπζπλνηήησλ, 
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(ζη)  ηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ δηαζθαιίζεσλ, γηα παξάδεηγκα ησλ ζπκβνιαίσλ αζθάιηζεο 
θηλδχλσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ επηζηξνθή ξαδηελεξγψλ πεγψλ κεηά ην ηέινο ηεο 
σθέιηκεο δσήο ηνπο ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή ηνπο, ηε δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ή ηελ 
απνμήισζε / απνζπλαξκνιφγεζε κηαο εγθαηάζηαζεο, 

(δ)  ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, 

(ε)  ηηο δηεπζεηήζεηο δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ απφ ππεξγνιάβνπο, ζρεδηαζηέο, θαηαζθεπαζηέο, κεηαθνξείο ή 
άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο, 

(ζ)  γηα ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ, πξαθηηθψλ ή δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθφ θίλδπλν απφ 
ξαδηνινγηθήο άπνςεο, ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αθνινπζνχληαη, 

(η)  ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο, ηρλειαζηκφηεηαο θαη ηήξεζεο εγγξάθσλ θαη ειέγρνπ ησλ αξρείσλ, 

(ηα)  ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, βειηίσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, 

(ηβ)  ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη εμαγσγήο δηδαγκάησλ απφ ηελ πείξα πνπ απνθηάηαη απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηπρεκάησλ θαη άιισλ πεξηζηαηηθψλ, 

(ηγ)  ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο θαη πηνζέηεζεο δηδαγκάησλ απφ ηηο νξζέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ άιιεο 
επηρεηξήζεηο ή εξγνδφηεο, εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, 

(ηδ)  ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εδξαίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο / δηεχζπλζεο απφ πιεπξάο 
θνξέσλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα εγθαηαζηάζεηο, πξαθηηθέο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ελέρνπλ θηλδχλνπο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία, 

(ηε)  ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο εληφο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ή ζε κηα πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, 

(ηζη)  ηηο ξπζκίζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο ζρεδηάδνληαη, 
παξαζθεπάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη, ζπλαξκνινγνχληαη, δνθηκάδνληαη, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, 
ιεηηνπξγνχλ, ζπληεξνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, 

(ηδ)  ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, 

(ηε)  ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ πξναγσγή θαη ηε δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθήο λννηξνπίαο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζε 
φια ηα επίπεδα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ίδηαο ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 2.5 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, 

(ηζ)  ηελ χπαξμε θαη ρξήζε θνηλψλ φξσλ / ιεμηινγίνπ επηθνηλσλίαο, κε βάζε ηνπο βαζηθνχο φξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο.  

Ννείηαη φηη νη φξνη απηνί πξέπεη λα νξίδνληαη θαη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαηεξείηαη εληφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 
εξγνδφηε θνηλή ζπληζηακέλε ζπλελλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη φηη ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο αζηνρίαο ή 
πξφθιεζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο απφ αζπλελλνεζία ή παξεξκελεία, 

(θ)  ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηερληθήο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε ή 
ηνλ εξγνδφηε απφ εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο, γηα παξάδεηγκα απφ ππεξγνιάβνπο, ππεξεζίεο 
εκπεηξνγλσκνζχλεο ή ηνλ εξγνδφηε εμσηεξηθψλ εξγαδνκέλσλ, γηα ρξήζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο,  

(θα)  ηηο ξπζκίζεηο επαιήζεπζεο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ειέγρσλ, 

(θβ)  ηηο ξπζκίζεηο πνπ δεηθλχνπλ φηη ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ή/θαη πξφθιεζεο θαηάζηαζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ πεξηνξηζκψλ πνπ νθείινληαη ζε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο,  

(θγ)  ηηο ξπζκίζεηο επαξθνχο απφθξηζεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη 

(θδ)  εηδηθφηεξα γηα πξαθηηθέο ή δξαζηεξηφηεηεο κε ηαηξηθέο εθζέζεηο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ 
αθηηλνπξνζηαζία ησλ αζζελψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ πεγψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

Ννείηαη φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο θαη 
επθξηλψο φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά θαηάιιειν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη δηεχζπλζεο θαη 
φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζπλνςίδνληαη ή/θαη επεμεγνχληαη ζηνλ παξφληα θψδηθα 
πξαθηηθήο. 
 
3.3 Γηα ηελ εθαξκνγή θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα: 
 

(α)  ηε ζεκαζία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο δηεμαγσγήο ηεο 
πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο, 

(β)  ηνπο θηλδχλνπο θαη ην κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ (θηλδχλσλ) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα, ηελ 
πξνζηαζία, ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θάζε εγθαηάζηαζεο, πξαθηηθήο 
ή δξαζηεξηφηεηαο, θαη 
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(γ)  ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απξφβιεπηνπ ζπκβάληνο 
ή ζε πεξίπησζε πνπ κηα πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα είλαη αλεπαξθψο πξνγξακκαηηζκέλε ή δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη νξζά. 

 
3.4 Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα 
ζπκβνπιεχεηαη ηηο εθδφζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο:  
 

(α)  “Leadership and Management for Safety”, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. 
GSR Part 2, Βηέλλε, 2016, φπσο ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη 

(β)  “Application of the Management System for Facilities and Activities”, Safety Guide No. GS-G-3.1, Βηέλλε, 
2006, φπσο ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

4. Καηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ 
 
Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ηεξεί ή/θαη εθαξκφδεη:  
 

(α)  θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή/θαη πξνδηαγξαθέο ψζηε λα ζεσξείηαη 
θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζηελ εγθαηάζηαζε ή/θαη δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο, θαζψο θαη ηεθκεξίσζε ηεο 
αλάιπζεο πνπ έγηλε γηα ηελ θαηάξηηζε απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ εμνπιηζκνχ, 

(β)  θξηηήξηα / πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν (α) πην πάλσ, 

(γ)  θαηάινγν ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν (α) πην πάλσ, 

(δ)  δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο φηη ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο επηινγήο, 
εγθαηάζηαζεο, ρξήζεο θαη απφδνζεο πνπ έρνπλ ηεζεί, 

(ε)  δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ (α) πην πάλσ, θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, 

(ζη)  πξφγξακκα ηαθηηθήο ζπληήξεζεο, δνθηκψλ θαη επηζεψξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη δηαδηθαζία 
αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε παιαίσζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ δελ ππνλνκεχεη 
ή/θαη δελ ζέηεη ζε ακθηβνιία απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, 

(δ)  πξφγξακκα θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επηδηφξζσζε / επαλαιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

(ε)  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θπζηθή αθεξαηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη 

(ζ)  ζηελ πεξίπησζε εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ, ην ειάρηζην φξην αλίρλεπζεο πξέπεη λα είλαη αλάινγα κηθξφηεξν απφ 
ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο επίδεημε ζπκκφξθσζεο κε ην 
επίπεδν απηφ. 

5. Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ 
 
5.1 Δπηπξφζζεηα ζηηο απαηηήζεηο επίδεημεο ζπκκφξθσζεο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 4 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, 
ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψλεη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε 
κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. Πξνο ηνχην, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο:  

 
(α)  δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά 
ξαδηελεξγψλ πιηθψλ θαη απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε κεηαθνξά.  

Ννείηαη φηη, φπνπ ππάξρεη εθρψξεζε εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ απφ ηε δηεχζπλζε ζε ππεχζπλα 
πξφζσπα, απηή πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη αηηηνινγείηαη, σζηφζν ε πξσηαξρηθή επζχλε αλήθεη ζηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε (άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ), 

(β)  παξέρεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ.  

Ννείηαη φηη ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη λα 
είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε ή/θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, φηαλ απηφ δεηείηαη, ζχκθσλα θαη 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο έγθξηζεο πνπ παξαρσξείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ.  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εθαξκφδεη δηεπζεηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα επαιήζεπζε ηεο επηηπρνχο 
πξφζιεςεο ηεο παξερφκελεο γλψζεο ή/θαη πξαθηηθήο εκπεηξίαο απφ θάζε εθπαηδεπφκελν, 

(γ)  εθαξκφδεη θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ή ηελ επηινγή θαη πξνκήζεηα, φπσο 
εθαξκφδεηαη, ησλ ζπζθεπαζηψλ κεηαθνξάο, 

(δ)  σο ν απνζηνιέαο κηαο ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο κε ξαδηελεξγά πιηθά:  

(i)  ρξεζηκνπνηεί ηελ ελδεδεηγκέλε ζπζθεπαζία γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 
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  Ννείηαη φηη ν κεηαθνξέαο ηεο ζπζθεπαζίαο κε ξαδηελεξγά πιηθά κπνξεί λα δηαζέηεη ή/θαη 
ρξεζηκνπνηεί πεξαηηέξσ ζπζθεπαζίεο, είηε γηα θπζηθή θχιαμε ή δηαρείξηζε ηε ζπζθεπαζίαο είηε 
γηα ζθνπνχο αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά, 

(ii)  εθαξκφδεη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξζή ζήκαλζε (marking and labelling) ησλ 
ζπζθεπαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείθηε κεηαθνξάο, 

(ε)  παξέρεη ζην πξνζσπηθφ γξαπηέο θαη θαηαλνεηέο νδεγίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ, ηε θφξησζε, ηελ απνζήθεπζε, ηε 
ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαθνξά, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
παξέρνληαη ππφ ηε κνξθή εγρεηξηδίνπ νδεγηψλ, 

(ζη)  εθαξκφδεη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ρεηξηζκφ κηαο ζπζθεπαζίαο κε ξαδηελεξγά 
πιηθά, 

(δ)  εθαξκφδεη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια βαζκνλνκεκέλν εμνπιηζκφ κεηξήζεσλ γηα 
ηελ επίβιεςε ησλ επηπέδσλ ξαδηελέξγεηαο θαη ηπρφλ δηαξξνήο ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ή/θαη ξαδηνκίαλζεο, 

(ε)  εθαξκφδεη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξζή πξνεηνηκαζία θαη έιεγρν φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ηεο 
κεηαθνξάο, ηελ νξζή ζήκαλζε (placarding) ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ηελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
εγγξάθσλ ζε ππεξγνιάβνπο ή άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιπζίδα κεηαθνξάο, π.ρ. 
αεξνπνξηθέο ή λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ή/θαη ζηελ 
αξκφδηα Αξρή άιινπ θξάηνπο, ην νπνίν αθνξά κε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ε κεηαθνξά, 

(ζ)  εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε, ην ζηνίβαγκα, ηε 
δηαινγή, ηνλ δηαρσξηζκφ θ.ιπ. ησλ ζπζθεπαζηψλ, 

(η)  εθαξκφδεη θαηάιιειν πξφγξακκα αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα φιεο ηηο πξαθηηθέο ή 
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο εζληθέο 
απαηηήζεηο, ην νπνίν αλαζεσξείηαη φηαλ ρξεηάδεηαη, 

(ηα)  εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη 
νπνησλδήπνηε παξακέηξσλ ησλ πξαθηηθψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ 
πιηθψλ κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο, θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγή θαηάιιειεο δηεξεχλεζεο θαη δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ θαη ηεο αλαγθαίαο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο θαη απνζηνιήο εθζέζεσλ, 

(ηβ)  εθαξκφδεη θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, νη νπνίεο 
δνθηκάδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη πεξηνδηθά. 

Ννείηαη φηη, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πην πάλσ απαηηήζεσλ, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ ελεξγεί σο ν 
απνζηνιέαο κηαο ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο κε ξαδηελεξγά πιηθά ζπλεξγάδεηαη θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία πιεξνθφξεζε 
ζηελ επηρείξεζε ή εξγνδφηε πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζαπηή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπαζίαο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή ελδέρεηαη λα είλαη ρξήζηκε ζηνλ 
κεηαθνξέα ηεο ζπζθεπαζίαο, γηα παξάδεηγκα ζηε δηακφξθσζε εηδηθψλ θαλφλσλ αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά, 
ζηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα δηεθπεξαηψζνπλ ηε κεηαθνξά θαη ζηνλ θαηαξηηζκφ 
δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
5.2 Πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη ηα βέιηηζηα δπλαηά επίπεδα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
κπνξεί, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, λα ζπκβνπιεχεηαη θαη 
εθαξκφδεη, θαηά πεξίπησζε, αθνινπζψληαο θιηκαθνχκελε πξνζέγγηζε, ηνλ κε δηεμνδηθφ θαηάινγν κέηξσλ πνπ 
παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο V “Example / Model of a checklist for auditing a Management System” ηεο 
έθδνζεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο κε ηίηιν “Compliance assurance for the safe transport of 
radioactive material”, Safety Guide No. TS-G-1.5, Βηέλλε, 2009, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
6. 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. 
 
7. 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 10 επηεκβξίνπ 2020. 
 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 
Αξρηεπηζεσξεηήο. 
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