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Αριθμός 428 

 
Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ ΠΤΡΖΝΗΚΖ  

ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 
____________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ 

 
164(Η) ηνπ 2018. 
 

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

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο 
θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηε 
Γηεμαγσγή Δθηίκεζεο ησλ Κηλδχλσλ) 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· 

 
 
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 γηα ηε δηεμαγσγή εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
εξγνδφηε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο παξέρεη πξαθηηθή 
θαζνδήγεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ. 

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

 
Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηε Γηεμαγσγή Δθηίκεζεο ησλ Κηλδχλσλ 

 
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 

  
(α) Σν άξζξν 45(4)(α) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο πξνβαίλεη ε ίδηα/ν ίδηνο ή δηαζθαιίδεη 

φηη έγηλε γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία λα θαηαδεηθλχεη φηη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φινη νη θίλδπλνη πνπ 
είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί ε θχζε θαη ην κέγεζνο ηπρφλ επηδξάζεσλ ζε 
εξγαδφκελνπο ή άιια πξφζσπα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο, ζηελ πεξηνπζία θαη ζην 
πεξηβάιινλ, 

 
(β)  Ο Καλνληζκφο 22 πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδεη φηη ε πξνζηαζία ησλ εθηηζέκελσλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξνθαηαξθηηθή 
αμηνιφγεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ξαδηνινγηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνπο εθηηζέκελνπο 
εξγαδφκελνπο, 

 
(γ)  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, 

 
(δ)  Με βάζε ην άξζξν 63(2) ηνπ Νφκνπ, παξάιεηςε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε 

δηάηαμε Κψδηθα Πξαθηηθήο, Πξνηχπνπ ή Πξνδηαγξαθψλ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
63(1) απνηειεί αδίθεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ, 

 
εθδίδεη ηνλ αθφινπζν Κψδηθα Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
εξγνδφηε, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 22, γηα ζθνπνχο πξαθηηθήο 
θαζνδήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ θαη 
ησλ Καλνληζκψλ: 
 
1. Γεληθά  
 
1.1 Σν άξζξν 45(4)(α) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο πξνβαίλεη ε ίδηα/ν ίδηνο ή δηαζθαιίδεη φηη 
έγηλε γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία λα θαηαδεηθλχεη φηη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φινη νη θίλδπλνη πνπ είλαη πηζαλφ 
λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί ε θχζε θαη ην κέγεζνο ηπρφλ επηδξάζεσλ ζε εξγαδφκελνπο ή άιια 
πξφζσπα, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο, ηελ πεξηνπζία θαη ην πεξηβάιινλ. 
 
1.2 Ωο «εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ» νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππξεληθή ή ξαδηνινγηθή αζθάιεηα, ηελ ππξεληθή πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία 
απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζε εγθαηαζηάζεηο, πεγέο αθηηλνβνιίαο ή θαηά ηε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ ή δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ (άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ).  
 
1.3 Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο εγθαηάζηαζεο, φισλ ησλ πξαθηηθψλ ή 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη ζ’ απηήλ θαη φισλ ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ’ απηήλ. 
 
2. Δπζχλε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 
 
2.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο ή ηε δηεμαγσγή 
κηαο πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο έρεη ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ ππξεληθή / ξαδηνινγηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο ζε ηνλίδνπζεο 
αθηηλνβνιίεο (άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ). 
 
2.2 Κάζε 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 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 (άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ). 
 
2.3 Ωο εθ ηνχηνπ, ηελ επζχλε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο έρεη ε επηρείξεζε ή ν 
εξγνδφηεο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα κηα εγθαηάζηαζε ή κηα πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.  
 
3. πλαθείο απαηηήζεηο ηεο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία λνκνζεζίαο 
 
3.1 Σεξνπκέλεο ηεο επηθχιαμεο ηνπ άξζξνπ 3(3) ηνπ Νφκνπ, νη απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ 
θηλδχλσλ θαη ηελ χπαξμε πεξηεθηηθήο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο έθζεζεο αζθάιεηαο εθαξκφδνληαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ 
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αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015 θαη ησλ 
Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηνλ Νφκν απηφ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. Οη απαηηήζεηο 
ηνπ Νφκνπ γηα εθηίκεζε ηεο ππξεληθήο θαη ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ή 
δξαζηεξηνηήησλ ελεξγνχλ ακθίδξνκα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο πην πάλσ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
ζηελ Δξγαζία λνκνζεζίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ή άιισλ 
πξνζψπσλ, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο ή γηα ηελ πεξηνπζία ή ην πεξηβάιινλ, απφ φινπο ηνπο 
παξάγνληεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα πηζαλφ αηχρεκα κε 
δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο πξνζψπσλ, ηεο 
πεξηνπζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
3.2 Σεξνπκέλεο ηεο επηθχιαμεο ηνπ άξζξνπ 3(4) ηνπ Νφκνπ, νη απαηηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη θαη γηα 
απηνεξγνδνηνχκελα πξφζσπα φπσο εθαξκφδνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγνδνηνχκελνχο ηνπο, 
σο εάλ ην απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη εξγνδφηεο θαη εξγνδνηνχκελνο. 
 
4. Υξήζε ππεξεζηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ 
 
4.1 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα πξνβαίλεη ε ίδηα / ν ίδηνο ζε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 
δειαδή εζσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη δπλαηφηεηεο.  
 
4.2 ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ή πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο πην πάλσ 
επηινγήο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 45(15) ηνπ Νφκνπ, ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο (βι. Καλνληζκνχο 24 θαη 68 θαη 
ηελ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο 
(Πξνδηαγξαθέο Αλαγλψξηζεο Τπεξεζηψλ θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη Ππξεληθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019 (Κ.Γ.Π. 154/2019)). ηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, ε 
αλσηέξσ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα εηνηκάδεηαη απφ Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο Φπζηθήο πνπ νξίδνληαη επίζεο 
ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ. 
 
4.3 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ άπνςε ηνπ δηνξηζκέλνπ Τπεχζπλνπ 
Αθηηλνπξνζηαζίαο (βι. Καλνληζκφ 70 θαη ηελ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Κψδηθαο Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν, ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη ηηο 
πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ν δηνξηζκφο ππεχζπλνπ αθηηλνπξνζηαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε) 
Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 22/2020)) θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηνπ αληηπξνζψπνπ αζθάιεηαο θαη νπνηαζδήπνηε 
θαζηεξσκέλεο επηηξνπήο αζθάιεηαο πνπ δηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκνπο ηνπ 
1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015 θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηνλ Νφκν απηφ, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή λέσλ κέηξσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, ζπλαθψο, νπνηαζδήπνηε εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ, ε 
νπνία δχλαηαη λα θαηαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ή δηαθνξνπνίεζεο, εάλ ήδε πθίζηαληαη, ησλ κέηξσλ απηψλ.  
 

Ννείηαη φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαβνχιεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, σζηφζν δελ είλαη 
ζθνπφο ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο λα δψζεη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ ζεκάησλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, θαζφηη ηα ζέκαηα απηά ξπζκίδνληαη κε εηδηθή λνκνζεζία, δειαδή ηνπο πεξί 
Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνχο ηνπ 2002 (Κ.Γ.Π. 173/2002), φπσο 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
 
5. Γεληθή θαζνδήγεζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 
 
5.1 Κακία λέα πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη εξγαζία κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, αλεμαξηήησο αξηζκνχ 
εξγνδνηνχκελσλ πξνζψπσλ ή ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, δελ πξέπεη λα αξρίδεη εθφζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί γξαπηψο 
εθηίκεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ.  
 
5.2 Ο Καλνληζκφο 22 πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδεη φηη ε πξνζηαζία ησλ εθηηζέκελσλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξνθαηαξθηηθή 
αμηνιφγεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ξαδηνινγηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνπο εθηηζέκελνπο 
εξγαδφκελνπο. 
 
5.3 Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα είλαη:  
 

(α)  γξαπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1.1 θαη 5.1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, 
(β)  επηθαηξνπνηεκέλε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, 
(γ)  απνηέιεζκα δηαβνχιεπζεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη άιια πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνληαη 

απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαηαδείρζεθαλ ζηελ εθηίκεζε, 
(δ)  δηαζέζηκε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη άιια πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (γ) πην πάλσ. 

 
5.4 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δελ ρξεηάδεηαη λα δηελεξγεί πεξαηηέξσ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ελψ έρεη 
δηεμαρζεί αξρηθή πεξηεθηηθή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, δελ έρεη αξρίζεη κηα πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα ή δελ έρεη ηεζεί ζε 
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ιεηηνπξγία κηα εγθαηάζηαζε ή πεγή, λννπκέλνπ φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απφ πιεπξάο 
αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο ή αθηηλνπξνζηαζίαο. 
 
5.5 Δάλ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο είλαη πεπεηζκέλνο φηη ε πξνβιεπφκελε εξγαζία κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θαιχπηεηαη 
ήδε απφ θαηάιιειε θαη επαξθή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, ε νπνία δηελεξγήζεθε γηα ζθνπνχο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
απαηηήζεσλ ηεο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία λνκνζεζίαο, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη λα δηελεξγείηαη πξφζζεηε 
εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ.  
 

Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε έθζεζε αζθάιεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 45(4)(α)(iii) ηνπ Νφκνπ θαη 
αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηνλ Έβδνκν Πίλαθα, Μέξε Η θαη ΗΗ ηνπ Νφκνπ (ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο): 
  

(α)  κπνξεί λα πεξηέρεηαη εληφο κηαο γεληθφηεξεο έθζεζεο αζθάιεηαο πνπ θαιχπηεη πεξηεθηηθά θαη νινθιεξσκέλα 
φινπο ηνπο θηλδχλνπο ζηελ εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, 

(β)  σο ηέηνηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζηνηρείν (α) πην πάλσ, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα 
ζθνπνχο παξαρψξεζεο έγθξηζεο κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ Νφκνπ, θαη  

(γ)  είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκε ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ζθνπνχο επηζεψξεζεο κε βάζε ην άξζξν 34 ηνπ 
Νφκνπ. 

 
5.6 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα απνδίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη πεξηεθηηθή θαη 
νινθιεξσκέλε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζην λα κελ εηζάγνληαη άιινη ξαδηνινγηθνί ή ζπκβαηηθνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ελαιιαθηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη απφ θνηλνχ νη απαηηήζεηο εθηίκεζεο ησλ 
θηλδχλσλ ηφζν κε βάζε ηνλ Νφκν φζν θαη κε βάζε ηελ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία λνκνζεζία.  
 

Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο κέζνδνη ειέγρνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία φπσο κε ηε 
ρξήζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο ζσξάθηζεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ κε απνδεθηνχο θηλδχλνπο πηψζεο, ειάηησζεο ηεο 
εξγνλνκίαο ή θαηαπφλεζεο ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο πνδηάο κνιχβδνπ). 
 
5.7 ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο:  
 

(α)  επηηξέπεη ζε άιιε επηρείξεζε, εξγνδφηε ή απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν λα δηεμάγεη εξγαζίεο ζην 
ππνζηαηηθφ, ηελ επηρείξεζε ή ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ή 

(β)  αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε άιιε επηρείξεζε, εξγνδφηε ή απηνεξγνδνηνχκελν 
πξφζσπν,  

 
ηφηε ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο απηφο πξέπεη, θαζφζνλ είλαη επιφγσο εθηθηφ, πξηλ ηε δηεμαγσγή ή ηελ αλάζεζε ηέηνηαο 
εξγαζίαο λα δηαζθαιίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε άιιε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο ή απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν δηαζέηεη, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηάιιειν ζχζηεκα αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη θαηάιιειε θαη 
επαξθή γξαπηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ (άξζξν 45(4) ηνπ Νφκνπ). 
 
5.8 Οη εξγνδφηεο πνπ εθηεινχλ άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
επηρείξεζεο ή εξγνδφηε πνπ εξγάδεηαη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, γηα παξάδεηγκα γεληθέο ππεξεζίεο επηδηφξζσζεο, 
ζπληήξεζεο ή θαζαξηζκνχ, πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο.  
 

Οη εξγνδφηεο απηνί πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζέκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε πνπ εξγάδεηαη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θαηά ηελ εθπφλεζε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο δηθήο 
ηνπο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ. Σε γεληθή επζχλε γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ πνπ 
εθηεινχλ άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ζην πιαίζην ηεο πην πάλσ ζπλεξγαζίαο έρεη ε 
επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πνπ εξγάδεηαη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, νη επηκέξνπο φκσο απηνί εξγνδφηεο έρνπλ ηελ εηδηθή 
επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο.  
 

Γηα παξάδεηγκα, ε επηρείξεζε είλαη κελ ππεχζπλε λα θέξεη ζε επηθνηλσλία ηνπο εξγνδφηεο ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εγθαηάζηαζή ηεο θαη λα βεβαηψλεηαη φηη ε επηθνηλσλία θαη 
ζπλεξγαζία απηή φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηπρφλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε σο 
απνηέιεζκα ηεο εθηίκεζεο απηήο είλαη ζπλερήο θαη απξφζθνπηε, νη επηκέξνπο δε εξγνδφηεο έρνπλ ηελ εηδηθή επζχλε πνπ 
ηνπο αλαινγεί γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπο θαηάιιειε απφθξηζε, θαιή δηάζεζε θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ επηηπρία ησλ σο άλσ 
ξπζκίζεσλ. 
 
5.9 Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο, νη απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ γηα εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ 
πξνζηαζία πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εθζέζεηο γηα ζθνπνχο εμεηάζεσλ, δηάγλσζεο ή ζεξαπείαο, 
δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο ζηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ απηψλ, 
σζηφζν πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν φηη νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ηζρχνπλ: 
 

(α)  ζηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθηειεί ή ζπκκεηέρεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο ελ ιφγσ εθζέζεηο, 

(β)  γηα πξφζσπα πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ σο κέιε ηνπ θνηλνχ, θαη 

(γ)  γηα άιια πξφζσπα πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ εθζέζεηο. 
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5.10 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε ή/θαη εθαξκφδεη δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ φπσο ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζεηξά πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηε Μεζνδνινγία Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ (ζεηξά ISO 27000), ηηο 
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ (ζεηξά ISO 31000) θαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 
ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (πξφηππν ISO 45001). ρεηηθή θαζνδήγεζε παξέρεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 
Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 
 
5.11 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο κπνξεί λα ιακβάλεη θαζνδήγεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ζηε βάζε θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο ηα ζρεηηθά γεληθά πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ζηελ έθδνζε “Safety Assessment for Facilities and Activities”, General Safety Requirements, IAEA 
Safety Standards Series No. GSR Part 4 (Rev. 1), Βηέλλε, 2016, αιιά θαη άιιεο ζρεηηθέο εθδφζεηο αλαθνξηθά κε 
εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα αζθάιεηαο φπσο ε έθδνζε “The Safety Case and Safety Assessment for the Predisposal 
Management of Radioactive Waste”, General Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GSG-3, Βηέλλε, 2013. 
 
6. Πξνζηαζία ησλ εγθχσλ θαη ζειαδνπζψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ λέσλ 
 
6.1 Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 9 θαη ησλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο (Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ 
Δξγαζία) Καλνληζκψλ ηνπ 2002 θαη 2015 (Κ.Γ.Π. 255/2002 θαη Κ.Γ.Π. 42/2015), φπσο ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ έθζεζε ζε αθηηλνβνιία ζε φζεο εξγαδφκελεο είλαη έγθπεο ή ζειάδνπζεο θαη, εηδηθφηεξα, ηηο πηζαλέο δφζεηο ζην 
έκβξπν ή ην ζειάδνλ βξέθνο. 
 
6.2 Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 10, ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Νέσλ θαηά ηελ Απαζρφιεζε Νφκνπ ηνπ 
2001, φπσο ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Πξνζηαζία ησλ Νέσλ) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2012 θαη 2015 (Κ.Γ.Π. 77/2012 θαη Κ.Γ.Π. 43/2015), φπσο ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ε 
εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε, φπνπ ελδείθλπηαη, ηπρφλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηνπο 
λένπο, νη νπνίνη δχλαληαη λα νθείινληαη ζηελ απεηξία ηνπο, ηελ έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ πηζαλή 
αλσξηκφηεηά ηνπο. Ο Καλνληζκφο 23 πεξηιακβάλεη επίζεο ζπλαθείο πξφλνηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη 
ζπνπδαζηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο. 
 
7. Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα απιέο ρξήζεηο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 
 
7.1 Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ αθηηλνβνιία πξέπεη λα απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
εξγνδφηε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε λα απνθαζίζεη γηα ηα θαηαιιειφηεξα κέηξα ειέγρνπ γηα 
λέεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο ή δξαζηεξηφηεηεο.  
 

Ζ νινθιήξσζε ηεο εθηίκεζεο απηήο απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε πνπ δηελεξγεί 
απιέο πξαθηηθέο κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, γηα παξάδεηγκα πξαθηηθέο πνπ ππφθεηληαη ζε έγθξηζε κέζσ θαηαρψξεζεο 
φπσο ε ρξήζε κηαο γελλήηξηαο αθηίλσλ Υ ζε έλα ηαρπδξνκηθφ πξαθηνξείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκάησλ / ζπζθεπαζηψλ.  
 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο είλαη πηζαλφλ ιηγφηεξν πνιχπινθα θαη ε εθηίκεζε ησλ 
θηλδχλσλ ελδέρεηαη λα απαηηεί κηα απιή εξκελεία ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ αζθάιεηαο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή ηεο πεγήο αθηηλνβνιίαο πξνο ρξήζε.  
 
7.2 Δηδηθφηεξα, ε εθηίκεζε ελδέρεηαη λα είλαη πην απιή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ:  
 

(α)  ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο αθνινπζεί ζπκβνπιέο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο, 
ή 

(β)  ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο απνθαζίδεη λα πηνζεηήζεη ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο εξγαζίαο πνπ πιεξνχλ 
βηνκεραληθά πξφηππα ή πεξηέρνληαη ζε θψδηθεο πξαθηηθήο ή θαζνδήγεζεο, ή 

(γ)  ε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα δηαηεξεί απηνκαηνπνηεκέλα ηηο εθζέζεηο 
ηφζν ρακειέο φζν είλαη ινγηθά εθηθηφ θαη λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

 
7.3 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
8. Φχζε ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία γηα λέεο πξαθηηθέο 
 
8.1 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλίδνπζεο 
αθηηλνβνιίεο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα δεηήκαηα, φπσο εθαξκφδεηαη, πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν κε δηεμνδηθφ 
θαηάινγν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ: 
 

(α)  νη πεγέο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ 
εγθαηάζηαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθψλ πεγψλ ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο φπσο ην ξαδφλην απφ φιεο ηηο 
νδνχο έθζεζεο (βι. Καλνληζκφ 44), 
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(β)  νη εθηηκψκελεο δφζεηο αθηηλνβνιίαο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα εθηεζεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή νκάδα 
πξνζψπσλ, είηε απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο είηε απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε πηζαλή έθζεζε, 

(γ)  ε πηζαλφηεηα θαη νη πηζαλέο νδνί ξαδηνκίαλζεο ή/θαη εμάπισζεο ηεο ξαδηνκίαλζεο θαη, εηδηθφηεξα γηα ηηο 
ξαδηελεξγέο νπζίεο, πεξηγξαθή ησλ ξαδηελεξγψλ απηψλ νπζηψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηνπο θαη φισλ ησλ 
παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δηαθπγή ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ησλ 
κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ έιεγρφ ηνπο, 

(δ)  ηα απνηειέζκαηα νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο αηνκηθήο δνζηκεηξίαο ή επηηφπηνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 
πξνηεηλφκελε εξγαζία, 

(ε)  ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή εμνπιηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε 
θαη ζπληήξεζε ηνπ, 

(ζη)  ηα κέηξα κεραληθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή ή έρνπλ 
πξνγξακκαηηζηεί, 

(δ)  θάζε θαζηεξσκέλν ζχζηεκα εξγαζίαο, 

(ε)  ηα πηζαλά επίπεδα ξαδηνκίαλζεο ζηνλ αέξα θαη ζε επηθάλεηεο, 

(ζ)  ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη, κε βάζε θαη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ 27 θαη 41, 

(η)  ε παξαρψξεζε ειεχζεξεο ή πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ νη δφζεηο ή ηα επίπεδα 
ξαδηνκίαλζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη ζεκαληηθά, 

(ηα)  νη ζπλέπεηεο ησλ ελδερφκελσλ αζηνρηψλ ησλ κέηξσλ ειέγρνπ φπσο ειεθηξηθέο θιεηδαξηέο, ζπζηήκαηα 
εμαεξηζκνχ θαη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο, 

(ηβ)  ηα είδε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, π.ρ. αηπρήκαηα, ε πηζαλφηεηα λα 
ζπκβνχλ ηα αηπρήκαηα απηά, νη πηζαλέο επηπηψζεηο θαη ε ζνβαξφηεηά ηνπο, 

(ηγ)  νη πεξηνρέο πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεαζηνχλ απφ ηε δηαζπνξά ξαδηελεξγψλ νπζηψλ θαη ηεο πηζαλήο 
δηάξθεηαο ηέηνηαο δηαζπνξάο, 

(ηδ)  ηα βήκαηα γηα ηελ παξεκπφδηζε πηζαλψλ αηπρεκάησλ ή/θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, 

(ηε) νη ξαδηνινγηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε θιηκαθνχκελε πξνζέγγηζε. 

 
8.2 Μηα πεξηεθηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαζηζηά ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ηθαλή/φ, κεηαμχ 
άιισλ, λα απνθαζίζεη: 
 

(α)  ηε δξάζε πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε έθζεζε φισλ ησλ πξνζψπσλ ζε αθηηλνβνιία παξακέλεη 
φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξε (αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο, άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ), 

(β)  ηα αλαγθαία βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ειέγρνπ ηεο έθζεζεο, κε ηε ρξήζε κεραληθψλ ειέγρσλ, ζρεδηαζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαηάμεσλ αζθάιεηαο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη, επηπιένλ, ηελ αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ εξγαζίαο (άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ), 

(γ)  θαηά πφζν είλαη ζθφπηκν λα παξέρνληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη, εάλ λαη, πνηνο ηχπνο είλαη επαξθήο 
θαη θαηάιιεινο (Καλνληζκνί 27 θαη 41), 

(δ)  θαηά πφζν είλαη ζθφπηκν λα θαζνξηζηνχλ πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο γηα ιφγνπο ζρεδηαζκνχ θαη, εάλ λαη, 
πνηεο ηηκέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (Καλνληζκφο 5), 

(ε)  ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη είλαη έγθπεο ή 
ζειάδνπλ (Καλνληζκφο 9), 

(ζη)  ηνλ νξηζκφ θαηάιιεινπ επηπέδνπ έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη φηη νη εθζέζεηο πεξηνξίδνληαη ζην κέηξν 
ηνπ εθηθηνχ, 

(δ)  ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπληήξεζεο θαη δνθηκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα επηιεγκέλα κέηξα ειέγρνπ, 

(ε)  ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε επιφγσο πξνβιέςηκσλ αηπρεκάησλ 
(άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ), 

(ζ)  ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε απηνί έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο εθηηζέκελνη 
εξγαδφκελνη θαη ζε πνηα θαηεγνξία είηε φρη (Καλνληζκφο 30), 

(η)  ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ σο ειεγρφκελσλ ή επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπηθψλ θαλφλσλ (Καλνληζκνί 27 θαη 28), 

(ηα)  ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ε πξφζβαζε πεξηνξίδεηαη θαη φηη 
εθαξκφδνληαη άιια εηδηθά κέηξα ζε ειεγρφκελεο ή επηβιεπφκελεο πεξηνρέο (Καλνληζκνί 27 θαη 28), 

(ηβ)  ηελ αλάγθε ηαμηλφκεζεο ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδνκέλσλ (Καλνληζκφο 30), 

(ηγ)  ην πεξηερφκελν θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο δφζεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη νξηζηεί σο 
ηαμηλνκεκέλνη εξγαδφκελνη θαη γηα άιια πξφζσπα πνπ εηζέξρνληαη ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο, 

(ηδ)  ηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο ειέγρνπο δηαξξνψλ γηα ξαδηελεξγέο πεγέο (Καλνληζκφο 77), 
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(ηε)  ηηο επζχλεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ 
εξγαδνκέλσλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο, θαη 

(ηζη) θαηά πφζν ηθαλνπνηείηαη ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ή ειέγρνπ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ. 

8.3 Αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη θαη ζηελ πεξί Πξνζηαζίαο απφ 
Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο γηα πξαθηηθέο, 
δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ζηε γλσζηνπνίεζε ή ζηελ παξαρψξεζε έγθξηζεο κέζσ 
θαηαρψξεζεο ή αδεηνδφηεζεο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019 (Κ.Γ.Π. 153/2019), σο εμήο: 
 

(α)  Γηα πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ 
κέζσ θαηαρψξεζεο (Γεχηεξνο Πίλαθαο ηεο Κ.Γ.Π. 153/2019 πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ), νη αθφινπζεο 
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο: 

 
Δθηίκεζε ηεο ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ πξαθηηθψλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 
αθηηλνπξνζηαζίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ πξαθηηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ:  
 

(i)  ηηο αλακελφκελεο επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνχ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο,  

(ii)  ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ηηο πηζαλφηεηεο θαη ην κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ εθζέζεσλ, ηνπο ηξφπνπο κε 
ηνπο νπνίνπο δχλαληαη λα πξνθχςνπλ δπλεηηθέο εθζέζεηο ή εθζέζεηο ιφγσ αηπρήκαηνο ή αθνχζηεο 
εθζέζεηο θαη ηα ιακβαλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο,  

(iii)  ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, δνθηκψλ απνδνρήο θαη ειέγρσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

(iv)  ηα ιεηηνπξγηθά φξηα, ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο θαη ηα πεξηνξηζηηθά 
επίπεδα δφζεο, φπσο εθαξκφδεηαη, 

(v)  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

(vi)  θαηά πεξίπησζε, ηε δηαρείξηζε: 

(αα) ησλ εθηφο ρξήζεο ξαδηελεξγψλ πεγψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ ή ηνπ πέξαλ ινγηθήο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ, π.ρ. γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο, 

(ββ) ησλ απνξξίςεσλ, ηεο αλαθχθισζεο, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή ηεο ηειηθήο δηάζεζεο 
θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ή ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ξαδηελεξγψλ 
απνβιήησλ, 

(γγ) ησλ γελλεηξηψλ αθηηλνβνιίαο φηαλ απηέο θαζίζηαληαη αζχκθνξεο απφ πιεπξάο ινγηθήο 
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

(β)  Γηα πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ 
κέζσ αδεηνδφηεζεο (Σξίηνο Πίλαθαο ηεο Κ.Γ.Π. 153/2019 πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ), νη αθφινπζεο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο ηνπ Μέξνπο ΗV, Σκήκα Α, ηνπ ελ ιφγσ Πίλαθα: 
 
Δθηίκεζε ηεο ππξεληθήο ή ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξαθηηθψλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα: 

 

(i)  εληνπίδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δχλαληαη λα πξνθχςνπλ δπλεηηθέο εθζέζεηο ή εθζέζεηο 
ιφγσ αηπρήκαηνο θαη αθνχζηεο ηαηξηθέο εθζέζεηο, 

(ii)  εθηηκψληαη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, νη πηζαλφηεηεο θαη ην κέγεζνο δπλεηηθψλ εθζέζεσλ, 

(iii)  αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

(iv)  θαζνξίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά φξηα θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο πεγήο. 

 
(γ)  Οη πην πάλσ απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο πνπ εηνηκάδεηαη απφ 

Δκπεηξνγλψκνλα Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ θαη 
αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο.  

 
Ννείηαη φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θιηκαθνχκελεο πξνζέγγηζεο θαη 

ζπλππνινγίδνληαο ην κέγεζνο θαη ηελ πηζαλφηεηα έθζεζεο απφ ηε δηεμαγσγή κηαο πξαθηηθήο θαη ηα 
απνηειέζκαηα πνπ δχλαηαη λα έρεη ν ξπζκηζηηθφο απηφο έιεγρνο ζηε κείσζε ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ή ζηε 
βειηίσζε ηεο ξαδηνινγηθήο ή ππξεληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεγψλ 
αθηηλνβνιίαο, δχλαηαη λα απαηηεί πξφζζεηα ζηνηρεία ζηελ έθζεζε αζθάιεηαο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην 
Μέξνο ΗΗ ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 

 
(δ)  Ζ αλσηέξσ έθζεζε αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ή ζπλνδεχεηαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο έγθξηζεο κέζσ 

αδεηνδφηεζεο, φπνπ θαη φπσο εθαξκφδεηαη, κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (γ) πην πάλσ. 
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(ε)  ηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ, ε αλσηέξσ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ / έθζεζε αζθάιεηαο πξέπεη λα 

εηνηκάδεηαη απφ Δκπεηξνγλψκνλα Ηαηξηθήο Φπζηθήο. 
 
(ζη)  Δπηπξφζζεηα, απαηηνχληαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία φπσο δηεμαγφκελεο πξαθηηθέο θαη αλακελφκελεο 

επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνχ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, δηαδηθαζίεο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ζπληήξεζε, δνθηκή, επηζεψξεζε θαη ηαθηηθφο έιεγρνο, 
δηαρείξηζε εθηφο ρξήζεο ξαδηελεξγψλ πεγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιχζεσλ δηάζεζεο ηέηνησλ πεγψλ κεηά 
ηελ πεξίνδν σθέιηκεο ρξήζεο ηνπο, εθφζνλ ελδείθλπηαη, θαη δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ απφ ηελ 
εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή πξαθηηθήο θαη κέηξα γηα ηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ. 

 
9. Απνηίκεζε, επηθαηξνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
 
9.1 Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα αλαζεσξείηαη νπνηεδήπνηε επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δηεμαγφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή πξαθηηθέο ή ζηε δηαζέζηκε γλψζε θαη εκπεηξία (άξζξν 45(4)(α) ηνπ Νφκνπ) ή εθφζνλ επηβάιιεηαη απφ 
αιιαγέο ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο ή/θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο. 
 
9.2 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ρψξνη εξγαζίαο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη εξγαδφκελνη αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ παξακέλεη θαηάιιειε θαη επαξθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
45(4)(α) ηνπ Νφκνπ, απαηηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε λα επαλεμεηάδεη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη νπσζδήπνηε εάλ ππάξρεη αηηηνιφγεζε φηη ε εθηίκεζε δελ είλαη πιένλ έγθπξε ή φηη ππήξμε 
ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ εξγαζηαθή πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ελδερφκελν λα ππάξρεη αλάγθε λα 
εμεηάδνληαη ηπρφλ αλαγθαίεο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κηαο εγθχνπ ή ζειάδνπζαο εξγαδφκελεο.  
 

Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ επηθαηξνπνηήζεσλ θαη, φπνπ 
ρξεηάδεηαη, ησλ αλαζεσξήζεσλ ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, 
ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο, ηελ έθηαζε νπνηαζδήπνηε πηζαλήο κεηαβνιήο ηεο εξγαζηαθήο πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο 
θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ελφο ελδερφκελνπ αηπρήκαηνο ζε πξφζσπα, ηελ πεξηνπζία θαη ην πεξηβάιινλ. 
 
9.3 Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ εξγαζηαθή πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα: 
 

(α)  ηελ εηζαγσγή ξαδηελεξγνχ πεγήο πνπ εθπέκπεη δηαθνξεηηθφ ηχπν αθηηλνβνιίαο ή έρεη πνιχ πςειφηεξε 
ελεξγφηεηα ζε ζρέζε κε άιιε πεγή πνπ ήηαλ ζε ρξήζε κέρξη πξφζθαηα ζηελ εγθαηάζηαζε, 

(β)  ηε ρξήζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ παξάγεη αθηίλεο Υ πνιχ πςειφηεξεο ελέξγεηαο ή γηα ζθνπφ άιιν 
απφ απηφλ πνπ ίζρπε κέρξη πξφζθαηα, 

(γ)  ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε αλνηθηψλ πεγψλ ζε πεξηνρή, ζηελ νπνία γηλφηαλ πξνεγνπκέλσο ρξήζε κφλν 
θιεηζηψλ πεγψλ, 

(δ)  ηξνπνπνίεζε ζηελ εγθαηάζηαζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ κεραληθψλ ειέγρσλ θαη ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ αζθάιεηαο, 

(ε)  αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ή ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, 
(ζη)  ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, π.ρ. αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ. 

 
9.4 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο φπνηε γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη 
αλαζεψξεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη λα ηεξεί αξρείν πνπ λα ηεθκεξηψλεη φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ελεκεξσζεί. 
 
10. Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
 
10.1 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 4(3) ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002 (Κ.Γ.Π. 173/2002), φπσο ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο 
πξέπεη, κε βάζε ην άξζξν 45(4)(α) ηνπ Νφκνπ, λα θαηαγξάθεη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηα ζεκαληηθά πνξίζκαηα 
ηεο εθηίκεζεο απηήο ζε θαηάιιειε έθζεζε αζθάιεηαο.  
 
10.2 Με βάζε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, ε έθζεζε αζθάιεηαο είλαη κηα γξαπηή έθζεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπιινγή 
επηρεηξεκάησλ θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο επίδεημε ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κηαο εγθαηάζηαζεο, 
πεγήο, πξαθηηθήο ή δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο ηεο 
επηρείξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη εθηίκεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, πξαθηηθή ή δξαζηεξηφηεηα. 
 
10.3 Ζ έθζεζε αζθάιεηαο πεξηέρεη ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 
 
10.4 Ννείηαη φηη ε έθζεζε απηή, ε νπνία κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξέπεη λα απνηειεί 
απνηειεζκαηηθή δήισζε ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδεη ε εγθαηάζηαζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ε επηρείξεζε ή ν 
εξγνδφηεο ιακβάλεη ή πξφθεηηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ 
πξνζψπσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία.  
 

Ννείηαη φηη, θαηά πεξίπησζε, ε έθζεζε αζθάιεηαο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε άιια αξρεία πγείαο θαη αζθάιεηαο, 
πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία φπσο: 
 

2556



(α)  ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηνπο πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνχο ηνπ 2002 (Κ.Γ.Π. 173/2002), φπσο ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη, 

(β)  ηε γξαπηή δήισζε πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, θαη 

(γ)  νπνηνπζδήπνηε ηνπηθνχο θαλφλεο βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 

11. Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ αηπρεκάησλ 
 
11.1 Δάλ ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαηαδείμεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ή άιισλ πξνζψπσλ, 
γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο ή γηα ηελ πεξηνπζία ή ην πεξηβάιινλ απφ αηχρεκα πνπ είλαη πηζαλφ λα 
ζπκβεί, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα: 
 

(α)  ηελ απνθπγή ηέηνηνπ αηπρήκαηνο, 
(β)  ηνλ πεξηνξηζκφ θαη κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί ηέηνην αηχρεκα (άξζξν 45(4)(β) 

ηνπ Νφκνπ). 
 
11.2 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο εξγαζίεο κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη, 
πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη ηπρφλ επιφγσο πξνβιέςηκα αηπρήκαηα κε αθηηλνβνιία. 
 
11.3 Οη αμηνινγήζεηο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλέπεηεο, φρη κφλν ελδερφκελσλ αζηνρηψλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ, αιιά θαη αζηνρηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο θαη ηεο πηζαλήο εθδήισζεο κε 
απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξγαζία, εζθεκκέλεο ή κε, πνπ κπνξεί λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηεο αζθάιεηα θαη ηελ 
πξνζηαζία.  
 

Σν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ζηελ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηηο πεξηζηάζεηο.  
 

Δάλ, γηα παξάδεηγκα, έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην αηπρήκαηνο απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απίζαλν ή ηεηξηκκέλν σο πξνο ηηο 
ζπλέπεηέο ηνπ, ε αμηνιφγεζε δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλερηζηεί. 
 
11.4 Δθφζνλ ε αμηνιφγεζε θαηαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί έλα αηχρεκα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
εχινγα εθαξκφζηκα κέηξα είηε γηα λα απνθεπρζεί ην αηχρεκα είηε, ζε κε αλαζηξέςηκν ζηάδην, γηα λα κεηξηαζηνχλ, ζην 
κέηξν ηνπ επιφγσο εθηθηνχ, νη ζπλέπεηέο ηνπ. Σα κέηξα απηά πξέπεη λα παξακείλνπλ ζε ηζρχ ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
ζπλερήο κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. Πξφζζεηα, ηα κέηξα απηά δηαθέξνπλ απφ ηα κέηξα κεηξηαζκνχ κεηά ηελ εκθάληζε 
αηπρήκαηνο, ηα νπνία πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πνπ απαηηείηαη απφ ην άξζξν 45(5)(β) ηνπ 
Νφκνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 11.6 ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
11.5 Σν άξζξν 45(4)(γ) ηνπ Νφκνπ πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηά απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε λα πξνβαίλεη εληφο ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο ζε πην ιεπηνκεξή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ Έβδνκνπ Πίλαθα ηνπ Νφκνπ. 
 
11.6 Οπνηεδήπνηε ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαηαδεηθλχεη φηη είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 
απφ αθηηλνβνιίεο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο εηνηκάδεη γξαπηψο θαηάιιειν εζσηεξηθφ ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, ην 
νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζε αθηηλνβνιίεο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο (άξζξν 45(5) ηνπ Νφκνπ). 
 
11.7 Σα εζσηεξηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο:  
 

(α)  επαλεμεηάδνληαη θαη αλαζεσξνχληαη, αλ ρξεηάδεηαη, θαη 
(β)  δνθηκάδνληαη πεξηνδηθά ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο 

πνπ εθηεινχληαη, ηε δηαζέζηκε γλψζε θαη εκπεηξία θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε 
ε εηνηκαζία ηνπο. 

 
11.8 Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ν έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγνδφηε ζε ζρέζε κε εγθαηαζηάζεηο θαη πεγέο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη ζε 
δηάθνξεο θάζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθαζεο γηα ηε ρσξνζέηεζε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ αλέγεξζε, 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηνλ ηεξκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ απνμήισζε ή θαηεδάθηζε κηαο 
εγθαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνδφηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε ζθνπφ:  
 

(α)  ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξφζσπα εθηίζεληαη ή είλαη πηζαλφ λα εθηεζνχλ ζε ηνλίδνπζα 
αθηηλνβνιία, 

(β)  ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επεξεάδνληαη ή είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ ε αζθάιεηα θαη 
πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ ή πεγψλ αθηηλνβνιίαο, 

(γ)  ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη ή είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί απψιεηα ρξήζεο πεξηνπζίαο ή 
επεξεαζκφο ή πηζαλφηεηα δπζκελνχο επεξεαζκνχ ηεο πεξηνπζίαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεγέο αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη 
αλεμάξηεηνη απφ ηηο πεγέο, 

(δ)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ νπνηαζδήπνηε ζπλήζνπο έθζεζεο, 
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(ε)  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί νπνηαδήπνηε έθζεζε θαη ηνπ κεγέζνπο νπνηαζδήπνηε πηζαλήο 
έθζεζεο, θαη 

(ζη)  ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη ηεο 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο (άξζξν 45(4)(δ) ηνπ Νφκνπ). 

 
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 
 
13.1 Οη επηρεηξήζεηο θαη νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζε πιεξνθφξεζε πνπ ην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
εθδίδεη ζε έληππε ή άιιε κνξθή ή/θαη αλαξηά ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπφ ηνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα Πξαθηηθήο. 
 
13.2 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 πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 

____________________ 
 

Έγηλε ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2020. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

Αξρηεπηζεσξεηήο. 
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