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Λευκωσία, 8 Απριλίου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ:  Διαβούλευση  σε προσχέδιο  Γνωστοποίησης του Αρχιεπιθεωρητή 

σε θέματα Πυρηνικής Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας , 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ετοιμάσει και θέτει  σε δημόσια διαβούλευση 
προσχέδιο Γνωστοποίησης του Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας) με τίτλο: 
 

«Η περί Προστασίας από / ονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και 
Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Ειδοποίηση Εξώδικης 

Ρύθμισης) Γνωστοποίηση του 2021» (επισυνάπτεται) , 
 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παρέχονται σ' αυτόν από το άρθρο 31 του περί 
Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας  και  
Προστασίας  Νόμου  του 2018 (Ν. 164(1)/2018) . 
 
Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις επί του προσχεδίου παρακαλώ όπως αποσταλούν στο 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το αργότερο μέχρι τις 7 Μαΐου 2021, με: 
 
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (κατά προτίμηση), στις ηλ. διευθύνσεις 

info@dli.mlsi.goν.cy  και MTzortzis@dli.mlsi.gov.cy, ή 
 κανονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία , ή 
 τηλεομοιότυπο, στον αρ. 22663788 . 
 
Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλη πληροφόρηση, παρακαλώ επικοινωνείτε με τον Λειτουργό 
Επιθεώρησης   Εργασίας   κ.   Μιχάλη   Τζωρτζή   (τηλ.   22405652   /   623,   ηλ.    ταχ. 
MTzor tz i s@dl i .mls i .go .cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Νιόβη Παρισινού, 
PR and Communications Executive. 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ  

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (N. 164(Ι)/2018) 

_____________________ 

 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 31 του Νόμου 

 

 

 

164(Ι) του 

2018. 

Ο Αρχιεπιθεωρητής, εφαρμόζοντας τις αρμοδιότητες που παρέχονται σ’ αυτόν με βάση τα άρθρα 6 και 31 

του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και 

Προστασίας Νόμου του 2018, εκδίδει την παρούσα γνωστοποίηση. 

 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και 

Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης) 

Γνωστοποίηση του 2021. 

 

Ερμηνεία. 

 

2. (1) 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια –  

    

 

164(Ι) του 

2018. 

  «Ειδοποίηση εξώδικης ρύθμισης» σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 39 του 

Νόμου· 

    

164(Ι) του 

2018. 

  «Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και 

Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

    

 

164(Ι) του 

2018. 

 

  «Υπηρεσία Ελέγχου» σημαίνει την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου.  

 

  (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα γνωστοποίηση και οι οποίοι 

δεν τυγχάνουν διαφορετικού καθορισμού σ’ αυτήν, θα έχουν την ίδια έννοια, η οποία αποδίδεται 

στους όρους αυτούς από τον Νόμο και τους Κανονισμούς. 

 

Πεδίο 

εφαρμογής. 

Παράρτημα. 

 

 

164(Ι) του 

2018. 

3. Η παρούσα γνωστοποίηση καθορίζει σε Παράρτημα:  

 

 (α)  τον τύπο του Εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 39 του Νόμου για την έκδοση και επίδοση 

Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης από τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή, ο οποίος είναι 

εξουσιοδοτημένος από τον Αρχιεπιθεωρητή να ενεργεί προς τούτο με βάση το άρθρο 31 του 

Νόμου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31(7) του Νόμου, 

 

  (β) τον τύπο των παραβάσεων και την αιτιολογία, με βάση την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή 

Επιθεωρητής που αναφέρεται στο στοιχείο (α) δύναται να αποφασίζει ότι πράξη, παράλειψη ή μη 
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συμμόρφωση, όπως εφαρμόζεται, μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης 

Εξώδικης Ρύθμισης,  

 

  (γ) το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που μπορεί να επιβληθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή ή τον 

Επιθεωρητή για κάθε παράβαση που αναφέρεται στο στοιχείο (β). 

 

Έναρξη 

ισχύος. 

4. Η γνωστοποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Παράγραφος 3) 

 

Έντυπο Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης, τύπος και αιτιολογία των παραβάσεων που μπορούν  

να οδηγήσουν στην έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης και ποσό εξώδικης  

ρύθμισης που μπορεί να επιβληθεί για κάθε τέτοια παράβαση 

 

Ο Αρχιεπιθεωρητής, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

  

(α)  με την έναρξη ισχύος του Νόμου, ανατίθενται στην αρμόδια Αρχή βασικά ρυθμιστικά καθήκοντα, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα να εκδίδει Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις, Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και 

Προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία του Νόμου (άρθρο 6(3)(δ) του Νόμου), 

 

(β)  ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από τον Αρχιεπιθεωρητή να ενεργεί προς 

τούτο, έχει εξουσία να εκδίδει και επιδίδει Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης για παραβάσεις, αδικήματα και 

παραλείψεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του Νόμου (άρθρο 31(3) του Νόμου), 

 

(γ) αν ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από τον Αρχιεπιθεωρητή να ενεργεί 

προς τούτο, είναι της γνώμης ότι μια επιχείρηση ή ένας εργοδότης παραβαίνει ή έχει παραβεί οποιαδήποτε 

διάταξη του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή Κωδίκων Πρακτικής ή 

Πρότυπων ή Προδιαγραφών που εκδίδονται βάσει του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών ή παραβαίνει ή έχει 

παραβεί οποιονδήποτε όρο, απαίτηση ή προϋπόθεση που περιλαμβάνεται σε έγκριση που έχει παραχωρηθεί 

από την Υπηρεσία Ελέγχου, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής, όπως εφαρμόζεται, έχει εξουσία να 

προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, μέσω έκδοσης και επίδοσης Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης 

(άρθρο 39(1) του Νόμου), 

 

(δ)  το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής, ο οποίος είναι 

εξουσιοδοτημένος από τον Αρχιεπιθεωρητή να ενεργεί προς τούτο, είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του 

αδικήματος, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε παράβαση (άρθρο 39(2)(α) του 

Νόμου), 

 

(ε)  το άρθρο 39 του Νόμου ρυθμίζει περιεκτικά το θέμα της έκδοσης Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης, 

περιλαμβάνοντας πρόνοιες σχετικά με το μέγιστο ποσό εξώδικης ρύθμισης για κάθε παράβαση, το μέγιστο 

συσσωρευμένο ποσό εξώδικης ρύθμισης στην ίδια Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης, το μέγιστο συσσωρευμένο 

ποσό εξώδικης ρύθμισης για περίοδο δύο ετών για κάθε υποστατικό, εγκατάσταση ή επιχείρηση, την επανάληψη 

πράξης ή παράλειψης, η οποία θεωρείται ότι συνιστά αδίκημα, για δεύτερη φορά, τον μη τερματισμό πράξης ή 

παράλειψης εντός τεθείσας προθεσμίας, τις διαδικασίες εξόφλησης του ποσού εξώδικης ρύθμισης, τις σχετικές 

προθεσμίες και τις διαδικασίες μη καταβολής ή μη έγκαιρης καταβολής του ποσού εξώδικης ρύθμισης,  

 

(στ) ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να καθορίζει, εγκρίνει και δημοσιοποιεί τον τύπο των εντύπων που προβλέπονται 

από τον Νόμο, περιλαμβανομένων των Ειδοποιήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 37, 38 και 39 του Νόμου 

(άρθρο 31(7) του Νόμου), 

 

καθορίζει τα ακόλουθα: 
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1. Έντυπο Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης 

 

Υπόδειγμα του προς χρήση Εντύπου για την έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης από τον 

Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή που είναι εξουσιοδοτημένος από τον Αρχιεπιθεωρητή να εκδίδει και επιδίδει τέτοια 

Ειδοποίηση για παραβάσεις, αδικήματα και παραλείψεις της επιχείρησης ή του εργοδότη, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του 

Νόμου, παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος.  

 

2. Παραβάσεις, αιτιολογία και ποσά εξώδικης ρύθμισης 

 

Ο Δεύτερος Πίνακας του παρόντος Παραρτήματος καθορίζει σε αναλυτικό κατάλογο:  

 

(α)  τις νομοθεσίες που αφορούν οι παραβάσεις του στοιχείου (β) (Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα), 

(β)  τις παραβάσεις, την αιτιολογία για κάθε πράξη, παράλειψη ή μη συμμόρφωση που μπορεί να οδηγήσει σε 

παράβαση, τη σχετική νομική βάση και το αντίστοιχο ποσό εξώδικης ρύθμισης που μπορεί να επιβληθεί για κάθε 

παράβαση (Μέρος ΙΙ του Δεύτερου Πίνακα). 

 

3. Επίδοση Ειδοποίησης 

 

Η επίδοση της Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου. 

 

4. Επίδοση άλλου τύπου Ειδοποιήσεων και ποινική δίωξη 

 

Η έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης δεν επηρεάζει την ευχέρεια που παρέχεται από τον Νόμο στον 

Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή που είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένος από τον Αρχιεπιθεωρητή, όπως εφαρμόζεται, να 

εκδίδει και επιδίδει άλλου τύπου Ειδοποιήσεις που καθορίζονται στον Νόμο και οι οποίες δύνανται να συντρέχουν ή/και να 

διώκει ποινικά την επιχείρηση ή τον εργοδότη που αφορά το αδίκημα ή τα αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου. 

 

5. Ενστάσεις κατά Ειδοποιήσεων Εξώδικης Ρύθμισης 

 

Τυχόν ενστάσεις κατά Ειδοποιήσεων Εξώδικης Ρύθμισης τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με το άρθρο 42 του Νόμου. 

__________________ 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

(Παράγραφος 1 Παραρτήματος) 

 

 

  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

  

Αρ. Φακ.: ……………….  

Αρ. Τηλ.: ……………….. 

Αρ. Φαξ: ……………….. 

 

 

 

(Ημερομηνία) 

 

 

(Επωνυμία επιχείρησης ή εργοδότη), 

 

 

Κύριοι, Κύριε, Κυρία, 

 

Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και  

Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμος του 2018 (Ν. 164(Ι)/2018) 

 

Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης Αρ. …………………..… 

 

Επειδή στις …………………….......… (ημερομηνία) και ώρα …………………, στο ………………………………… 

……………………..………………………………………………………………….... (εγκατάσταση / υποστατικό / χώρος όπου 

διαπράχθηκε το αδίκημα ή η παράλειψη ή μη συμμόρφωση), στην οδό ……………………..………………… (διεύθυνση και 

αριθμός) στον/στην/στο ………………………………..……… (πόλη / χωριό / περιοχή) (διαγράψετε ανάλογα) διαπίστωσα 

ότι  έχετε παραβεί ή παραβαίνετε διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή 

Γνωστοποιήσεων ή Κωδίκων Πρακτικής ή Προτύπων ή Προδιαγραφών ή όρους, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνονται στην έγκριση που σας έχει παραχωρηθεί από την Υπηρεσία Ελέγχου, ή έχετε επαναλάβει πράξη ή 

παράλειψή σας, για την οποία σας έχει ήδη επιδοθεί Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης ή δεν έχετε τερματίσει την εν λόγω 

πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα εντός της προθεσμίας που έθεσε ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής με την υπ’ 

αρ. …………….……….. και ημερ. ……………………… Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης, και 

 

επειδή ο πιο πάνω Νόμος με εξουσιοδοτεί να απαιτήσω εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος μέσω έκδοσης και επίδοσης 

Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης, 
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σας επιβάλλω ως πρόστιμο το ακόλουθο συνολικό ποσό εξώδικης ρύθμισης € …………………………………...… 

(αριθμητικά)……………………. …………………………………………………………………………………. (ολογράφως), για 

παραβάσεις όπως αναλύεται πιο κάτω. 

 

Είδος παράβασης ή είδη παραβάσεων και αιτιολογία (Αναφέρατε ή περιγράψατε το αδίκημα ή τα αδικήματα και 

δώστε σχετικές λεπτομέρειες, όπως απαιτείται. Εάν ο παρών χώρος δεν επαρκεί, επισυνάψετε πρόσθετο φύλλο στο οποίο 

να επεξηγούνται τα είδη των παραβάσεων και η αιτιολογία): 

…………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Περαιτέρω, σας καλώ όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επανορθώσετε την/τις παράβαση/εις, 

πράξη/εις ή παράλειψη/εις αυτές εντός …………………….… (αριθμητικά) ……………….………………..…………….. 

(ολογράφως) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Ειδοποίησης. 

 

Με βάση το άρθρο 39(3)(α) του Νόμου, οφείλετε να καταβάλετε το ποσό που αναγράφεται στην παρούσα 

Ειδοποίηση, το αργότερο εντός εικοσιοκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης αυτής, στο 

Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση για έκδοση και επίδοση της παρούσας Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης, 

μπορείτε να υποβάλετε ένσταση, μέσω γραπτής αίτησης, στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

για ανάκληση ή τροποποίηση της Ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Νόμου. Ωστόσο, εκτός και 

εάν η Ειδοποίηση ανακληθεί ή τροποποιηθεί από τον Υπουργό, η Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης, όπως και οι προθεσμίες 

που καθορίζονται σ’ αυτήν για διακοπή της πράξης ή παράβασης ή αποκατάσταση της συμμόρφωσης και καταβολή του 

ποσού εξώδικης ρύθμισης, εξακολουθεί να ισχύει. 

 

(Υπογραφή) 

(Τίτλος / Ιδιότητα υπογράφοντα) 

 

Σημειώσεις: 

 

1. Το ποσό εξώδικης ρύθμισης καταβάλλεται με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής στο Λογιστήριο του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρικά Γραφεία, οδός Απελλή αρ. 12, Ταχ. Κωδ. 1080, Λευκωσία. 

2. Κάθε ποσό που καταβάλλεται στην Υπηρεσία Ελέγχου ως ποσό εξώδικης ρύθμισης θεωρείται χρηματική ποινή 

που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα. 
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3. Ουδεμία ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί αναφορικά με τη διάπραξη του αδικήματος, εάν το χρηματικό ποσό 

εξώδικης ρύθμισης καταβληθεί πριν από ή μέχρι και την ημερομηνία που καθορίζεται στην Ειδοποίηση Εξώδικης 

Ρύθμισης. 

4. Η προθεσμία που δίδεται για εξάλειψη της παράβασης, της πράξης ή της παράλειψης δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην 

με την προθεσμία καταβολής του ποσού εξώδικης ρύθμισης. 

5. Πληρωμή μέρους μόνο του ποσού εξώδικης ρύθμισης δεν γίνεται αποδεκτή. 

6. Σε περίπτωση παράλειψης εξόφλησης επιβαλλόμενου ποσού εξώδικης ρύθμισης και εκτός εάν αποφασιστεί 

διαφορετικά, ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος 

οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

__________________ 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Παράγραφος 2 Παραρτήματος) 

 

ΜΕΡΟΣ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ 

I. Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμος 

του 2018 (Ν. 164(Ι)/2018) 

II. Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας 

(Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφαλείας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από 

Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμοί του 2018 (K.Δ.Π. 374/2018) 

 

ΜΕΡΟΣ II 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ,  

ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Τα αδικήματα για τα οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που είναι εξουσιοδοτημένος από τον 

Αρχιεπιθεωρητή να εκδίδει και επιδίδει Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης για παραβάσεις, αδικήματα και παραλείψεις, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 39 του Νόμου, έχει εξουσία να απαιτεί εξώδικη ρύθμιση, καθώς και το ποσό της εξώδικης ρύθμισης για 

το κάθε αδίκημα, περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Α. Παραβάσεις διατάξεων του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας 

και Προστασίας Νόμου του 2018 (N. 164(I)/2018) 

Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση      

(Ν. 164(Ι)/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

1. 
Παράλειψη προσώπου που ενεργεί ή/και παρέχει συμβουλές ως 

Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας να εξασφαλίζει σχετική αναγνώριση 

εμπειρογνωμοσύνης από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Άρθρο 2 400 

2. 
Παράλειψη προσώπου που ενεργεί ή/και παρέχει συμβουλές ως 

Εμπειρογνώμονας Ιατρικής Φυσικής να εξασφαλίζει σχετική αναγνώριση 

εμπειρογνωμοσύνης από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Άρθρο 2 400 
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Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση      

(Ν. 164(Ι)/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

3. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο Υπεύθυνος 

Ακτινοπροστασίας αποκτά και διατηρεί την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. 

Άρθρο 2 300 

4. 
Παράλειψη από Υπηρεσία Δοσιμετρίας να εξασφαλίζει σχετική αναγνώριση 

από την Υπηρεσία Ελέγχου της ικανότητας που περιγράφεται στο άρθρο 2 

του Νόμου.  

Άρθρο 2 400 

5. 
Παράλειψη από Υπηρεσία Επαγγελματικής Υγείας να εξασφαλίζει σχετική 

αναγνώριση από την Υπηρεσία Ελέγχου της ικανότητας της που αφορά την 

ιατρική παρακολούθηση εκτιθέμενων εργαζομένων. 

Άρθρο 2 400 

6. 
Σκόπιμη προσθήκη ραδιενεργών ουσιών στη παραγωγή τροφίμων, 

ζωοτροφών, παιγνιδιών, προσωπικών κοσμημάτων και καλλυντικών ή  

εισαγωγή / εξαγωγή τέτοιων ειδών. 

Άρθρο 11(1) 500 

7. 
Παράλειψη γνωστοποίησης πρακτικής ή δραστηριότητας που αναφέρεται 

στον Πρώτο Πίνακα της Κ.Δ.Π. 153/2019 προς την Υπηρεσία Ελέγχου πριν 

την έναρξη της πρακτικής (ποσό για κάθε πρακτική). 

Άρθρο 13 

 

300 

8. 
Παράλειψη εξασφάλισης έγκρισης μέσω καταχώρησης για κάθε πρακτική 

που αναφέρεται στον Δεύτερο Πίνακα της Κ.Δ.Π. 153/2019 (ποσό για κάθε 

πρακτική). 

Άρθρο 14(1) 400 

9. 
Παράλειψη εξασφάλισης έγκρισης μέσω αδειοδότησης για κάθε πρακτική 

που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα της Κ.Δ.Π. 153/2019 (ποσό για κάθε 

πρακτική). 

Άρθρο 15 500 

10. 
Παράλειψη εξασφάλισης έγκρισης από την Υπηρεσία Ελέγχου για τη 

διάθεση, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ραδιενεργών υλικών που 

δεν απαλλάσσονται από ρυθμιστικό έλεγχο και που οι συγκεντρώσεις 

ενεργότητας υπερβαίνουν τα επίπεδα αποδέσμευσης του Μέρους Ι του 

Τρίτου Πίνακα του Νόμου (για στερεά υλικά). 

Άρθρο 

18(1), 18(2)(α) 

500 

11. 
Παράλειψη εξασφάλισης έγκρισης από την Υπηρεσία Ελέγχου για υλικά 

προς διάθεση, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση που δεν 

απαλλάσσονται από ρυθμιστικό έλεγχο, εφόσον οι συγκεντρώσεις 

ενεργότητας δεν συμμορφώνονται με τα επίπεδα αποδέσμευσης και με 

σχετικές απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα υλικά ή για υλικά που προέρχονται 

από συγκεκριμένους τύπους πρακτικών, τα οποία καθορίζονται από την 

Υπηρεσία Ελέγχου, σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια εξαίρεσης και 

αποδέσμευσης του Τρίτου Πίνακα του Νόμου και λαμβανομένων υπόψη 

τυχόν τεχνικών οδηγιών που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας. 

Άρθρο 

18(2)(β) 

400 

12. 
Σκόπιμη αραίωση ραδιενεργών υλικών με σκοπό την αποδέσμευσή τους 

από τον ρυθμιστικό έλεγχο.  

Άρθρο 18(4) 500 

13. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με συγκεκριμένους 

όρους, απαιτήσεις και προϋποθέσεις που η Υπηρεσία Ελέγχου καθορίζει 

κατά την παραχώρηση έγκρισης (ανά όρο, απαίτηση ή προϋπόθεση). 

Άρθρο 

20(1)(α) 

500 
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Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση      

(Ν. 164(Ι)/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

14. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με συγκεκριμένους 

περιορισμούς στα όρια και τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης για 

την οποία η επιχείρηση ή ο εργοδότης είναι υπεύθυνοι (ανά περιορισμό). 

Άρθρο 

20(1)(α) 

500 

15. 
Παράλειψη απόρριψης, διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης 

υφιστάμενων πηγών ή γεννητριών ακτινοβολίας ή επιταχυντών ή άλλου 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας 

που προβλέπονται από τον Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο εν ισχύ Νόμο, 

εφόσον έχει επιβληθεί τέτοια υποχρέωση από την Υπηρεσία Ελέγχου κατά 

την παραχώρηση έγκρισης. 

Άρθρο 

20(1)(β) 

500 

16. 
Μεταβίβαση έγκρισης που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου σε άλλη επιχείρηση χωρίς αυτό να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία 

Ελέγχου. 

Άρθρο 21 500 

17. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να αναρτά ή εκθέτει αντίγραφο της 

έγκρισης που της/του παραχωρήθηκε, μαζί με τους όρους, τις απαιτήσεις 

και τις προϋποθέσεις, στις οποίες υπόκειται η συγκεκριμένη έγκριση. 

Άρθρο 23 200 

18. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη να πράξει οτιδήποτε 

είναι αναγκαίο σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης. 

Άρθρο 24 500 

19. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας Ελέγχου στην περίπτωση ανάκλησης ή επιστροφής της 

έγκρισης ή σε μεταγενέστερο στάδιο από την ανάκληση ή επιστροφή της 

έγκρισης και μέχρι τη λήξη της περιόδου που η επιχείρηση υπέχει ευθύνη. 

Άρθρο 26(1) 500 

20. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας Ελέγχου να παραδώσει ή μεταφέρει την ευθύνη για την 

εγκατάσταση, για την οποία έχει παραχωρηθεί έγκριση, σε άλλη επιχείρηση 

που υποδεικνύεται από την Υπηρεσία Ελέγχου, στις περιπτώσεις που η 

έγκριση έχει ανακληθεί ή έχει επιστραφεί. 

Άρθρο 26(2) 500 

21. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας Ελέγχου, στις περιπτώσεις που η έγκριση έχει ανακληθεί ή έχει 

επιστραφεί, να εκθέτει ή φροντίζει να εκτίθενται στην εγκατάσταση και σε 

θέσεις που δύναται να υποδείξει η Υπηρεσία Ελέγχου, ανακοινώσεις που 

να δείχνουν τους περιορισμούς που ισχύουν στην εγκατάσταση, κατά τη 

διάρκεια του υπόλοιπου της περιόδου ευθύνης της.  

Άρθρο 26(2) 300 

22. 
Παρεμπόδιση Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή που διορίζεται με βάση το 

άρθρο 30 να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε 

οποιονδήποτε χώρο, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι 

αναγκαίο να εισέλθει, σε εύλογο χρόνο ή σε οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει 

ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατόν να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο 

σοβαρής βλάβης της υγείας ατόμων ή βλάβης στο περιβάλλον ή σοβαρής 

απώλειας χρήσης περιουσίας. 

Άρθρο 31(1)(α) 400 
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Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση      

(Ν. 164(Ι)/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

23. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις δοκιμές, 

ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για 

να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

Νόμου και να κάνει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για 

την άσκηση των εξουσιών του. 

Άρθρο 31(2)(α) 400 

24. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να του παρουσιάζεται ή να του 

αποστέλλεται οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, γνωστοποίηση ή 

έγγραφο που τηρείται για τους σκοπούς του Νόμου, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή έγγραφο ή ψηφιακό αρχείο, που είναι αναγκαίο 

να δει, για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή 

διερεύνησης και να επιθεωρήσει, να εξετάσει και να αντιγράψει 

οποιαδήποτε από αυτά ή να εξασφαλίζει αντίγραφο οποιουδήποτε από 

αυτά. 

Άρθρο 31(2)(β) 400 

25. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να 

παράσχει πληροφορίες σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση ή 

εξέταση ή ανάκριση ή διευκρίνιση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, 

μόνος του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί 

να επιτρέψει να είναι παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να 

υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς. 

Άρθρο 31(2)(γ) 400 

26. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που 

του παρέχονται με βάση το άρθρο αυτό, και ειδικότερα να απαιτεί από 

οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον 

συνοδεύει ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού ή 

της εγκατάστασης ή σε οποιαδήποτε πηγή. 

Άρθρο 

31(2)(δ)(i) 

400 



11 
 

Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση      

(Ν. 164(Ι)/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

27. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που 

του παρέχονται με βάση το άρθρο αυτό, και ειδικότερα να απαιτεί από 

οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον 

συνοδεύει οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή 

οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, ελέγχων, διερευνήσεων, 

επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται εύλογα αναγκαίες για την 

άσκηση των εξουσιών του. 

Άρθρο 

31(2)(δ)(ii) 

400 

28. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν να λαμβάνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και 

να διεξάγει τέτοιες καταγραφές τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για 

σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης. 

Άρθρο 31(2)(ε) 400 

29. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν να λαμβάνει δείγματα από οποιοδήποτε 

αντικείμενα ή ουσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή 

εγκατάσταση και από την ατμόσφαιρά μέσα ή κοντά σε τέτοιο υποστατικό ή 

εγκατάσταση. 

Άρθρο 31(2)(στ) 400 

30. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν να δίδει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οι 

εγκαταστάσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ή οποιαδήποτε διάταξη ή 

εξοπλισμός ή πηγή ή ουσία μέσα στα υποστατικά ή τις εγκαταστάσεις 

παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για 

σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης, διερεύνησης ή 

ελέγχου. 

Άρθρο 31(2)(ζ) 400 
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31. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε 

αντικειμένου, πηγής ή οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε υποστατικό ή 

εγκατάσταση, για τα οποία είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να 

δημιούργησαν ή πιθανόν να δημιουργήσουν κίνδυνο από ακτινοβολίες, να 

απαιτεί την αποσυναρμολόγηση τους ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε 

διεργασία, περιορισμό, διαχείριση ή δοκιμή άλλα όχι με τρόπο που να τους 

προκαλεί ζημία ή καταστροφή, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο κάτω από τις 

περιστάσεις, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 31(2)(η). 

Άρθρο 31(2)(η) 400 

32. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειμένου ή 

ουσίας, να κατάσχει και κατακρατεί το αντικείμενο ή την ουσία για όσο 

χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για εξέταση του ή υποβολή του σε 

οτιδήποτε για το οποίο του παρέχεται εξουσία σύμφωνα με την παράγραφο 

(η) του άρθρου 31(2) του Νόμου. 

Άρθρο 

31(2)(θ)(i) 

400 

33. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειμένου ή 

ουσίας, να κατάσχει και κατακρατεί το αντικείμενο ή την ουσία για όσο 

χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για να διασφαλίζει ότι δε θα 

παραποιηθούν πριν συμπληρωθεί η εξέταση τους από αυτόν. 

Άρθρο 

31(2)(θ)(ii) 

400 



13 
 

Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση      

(Ν. 164(Ι)/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

34. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο στην εγκατάσταση ή υποστατικό ή χώρο εργασίας να του 

παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό 

τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες 

για να τον υποβοηθήσουν στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειμένου ή 

ουσίας, να κατάσχει και κατακρατεί το αντικείμενο ή την ουσία για όσο 

χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για να διασφαλίζει ότι θα είναι διαθέσιμα 

για χρήση ως τεκμήρια σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του 

Νόμου. 

Άρθρο 

31(2)(θ)(iii) 

400 

35. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να διερευνά ατυχήματα ή σοβαρά 

συμβάντα, καθώς και ασθένειες που σχετίζονται με τις διατάξεις του Νόμου. 

Άρθρο 31(2)(ι) 400 

36. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να προβαίνει σε κατάσχεση τεκμηρίων 

που σχετίζονται με υπό διερεύνηση ατυχήματα ή σοβαρα συμβάντα. 

Άρθρο 31(2)(ι) 400 

37. 
Παρεμπόδιση άσκησης των εξουσιών του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 να απαιτεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο, στο οποίο επιδίδει Ειδοποιήσεις Βελτίωσης ή Απαγόρευσης, να 

υπογράφει τις ειδοποιήσεις αυτές και να καταγράφει σ’ αυτές τουλάχιστον 

το όνομα, το επάγγελμα του ή/και τη θέση του στο υποστατικό, την 

εγκατάσταση ή την επιχείρηση, καθώς και τη διεύθυνσή του. 

Άρθρο 31(2)(ιβ) 400 

38. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με Ειδοποίηση 

Βελτίωσης που εκδόθηκε από τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή που 

διορίζεται με βάση το άρθρο 30.  

Άρθρο 37 500 

39. 
Παράλειψη συμμόρφωσης επιχείρησης ή εργοδότη με Ειδοποίηση 

Απαγόρευσης που εκδόθηκε από τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή που 

διορίζεται με βάση το άρθρο 30. 

Άρθρο 38(1) 500 

40. 
Άρνηση παραλαβής Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης 

ή Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης που επιδίδεται από τον 

Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή με οποιονδήποτε από τους τρόπους που 

καθορίζονται στο άρθρο 40(1) του Νόμου. 

Άρθρο 40(1) 400 

41. 
Σκόπιμη καθυστέρηση ή παρεμπόδιση του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 

που διορίζεται με βάση το άρθρο 30 στην άσκηση των εξουσιών του ή στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του Νόμου. 

Άρθρο 43(3)(α) 400 

42. 
Παρεμπόδιση ή πρόθεση ή προσπάθεια παρεμπόδισης οποιουδήποτε 

άλλου προσώπου να παρουσιαστεί στον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή 

να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση για την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή 

ο Επιθεωρητής δύναται να απαιτεί απάντηση.  

Άρθρο 43(3)(β) 400 
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43. 
Εν γνώσει ή εσκεμμένη ψευδής δήλωση οποιουδήποτε προσώπου με 

σκοπό να παραστήσει ότι συμμορφώνεται με υποχρέωση παροχής 

οποιωνδήποτε πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του Νόμου ή 

οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον 

Νόμο. 

Άρθρο 43(3)(γ) 400 

44. 
Εσκεμμένη υπογραφή ή ψευδής καταχώρηση από οποιοδήποτε 

προσώπου σε οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο ειδοποιήσεων ή άλλο έγγραφο ή 

ψηφιακό αρχείο που απαιτείται να τηρείται ή να παραχωρείται με βάση τον 

Νόμο αυτό ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια καταχώρηση που γνωρίζει 

ότι είναι αναληθής, με σκοπό να παραπλανήσει τον Αρχιεπιθεωρητή ή 

Επιθεωρητή.  

Άρθρο 43(3)(δ) 400 

45. 
Πλαστογραφία, νοθεία ή παραποίηση από οποιοδήποτε πρόσωπο 

οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή εγγράφου που απαιτείται δυνάμει ή για 

τους σκοπούς του Νόμου ή οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμού που 

εκδίδεται με βάση τον Νόμο. 

Άρθρο 43(3)(ε) 400 

46. 
Επίδοση ή υπογραφή από οποιοδήποτε πρόσωπο πιστοποιητικού που εν 

γνώσει του είναι αναληθές, σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο.  

Άρθρο 43(3)(στ) 400 

47. 
Παρουσίαση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο πιστοποιητικού που εν 

γνώσει του έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές, σε σχέση με οποιοδήποτε 

ουσιώδες στοιχείο. 

Άρθρο 43(3)(ζ) 400 

48. 
Παρουσίαση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο πιστοποιητικού ως 

αφορώντος οποιαδήποτε επιχείρηση ή πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του 

δεν αφορούν την εν λόγω επιχείρηση ή πρόσωπο.  

Άρθρο 43(3)(η) 400 

49. 
Προσποίηση προσώπου ότι αποτελεί πρόσωπο άλλο από αυτό που 

κατονομάζεται σε πιστοποιητικό. 

Άρθρο 43(3)(θ) 400 

50. 
Προσποίηση προσώπου ότι είναι Επιθεωρητής.  Άρθρο 43(3)(ι) 400 

51. 
Εσκεμμένη συγκατάθεση σε πλαστογράφηση, υπογραφή, χρήση, 

πλαστοπροσωπία ή προσποίηση.  

Άρθρο 43(3)(ια) 400 

52. 
Αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά 

παράβαση του άρθρου 50.  

Άρθρο 43(3)(ιβ) 400 

53. 
Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, για πρόσωπα που υπηρετούν 

στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου και τα οποία 

έχουν υποχρεώσεις με βάση τον Νόμο. 

Άρθρο 43(5)(α) 500 

54. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία 

Ελέγχου την πρόθεση μεταβίβασης ή τη μεταβίβαση της γενικής ευθύνης 

για την ασφάλεια, την προστασία και την ακτινοπροστασία για μια 

εγκατάσταση ή πρακτική σε άλλη επιχείρηση χωρίς έγκριση της αλλαγής 

αυτής από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Άρθρο 44(3) 500 
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55. 
Παράλειψη επαλήθευσης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες που συνδέονται με 

την επιχείρηση ή τον εργοδότη όπως σχεδιαστές, προμηθευτές, 

κατασκευαστές, εργοδότες, εργολάβους, αποστολείς ή μεταφορείς 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της/του. 

Άρθρο 44(4) 300 

56. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη που είναι υπεύθυνη/ος για μια 

εγκατάσταση ή πρακτική να αξιολογεί την πρόοδο στην επιστήμη και την 

τεχνολογία και σχετικές πληροφορίες από την απόκτηση και ανταλλαγή 

εμπειριών, προκειμένου να εντοπίζονται και να καθίστανται εφικτές εκείνες 

οι βελτιώσεις στην ασφάλεια, την προστασία και την ακτινοπροστασία που 

θεωρούνται πρακτικές. 

Άρθρο 44(6)(α) 200 

57. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη που έχει την ευθύνη 

για μια εγκατάσταση ή πρακτική, στην οποία ή κατά την οποία παράγονται 

ραδιενεργά απόβλητα, της ασφάλειας, της προστασίας και της 

ακτινοπροστασίας κατά τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, 

περιλαμβανομένου του χαρακτηρισμού και της αποθήκευσης των 

ραδιενεργών αποβλήτων. 

Άρθρο 44(7) 500 

58. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη που έχει την ευθύνη 

για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών, της ασφάλειας, της προστασίας και 

της ακτινοπροστασίας κατά τη μεταφορά, περιλαμβανομένης της επιλογής 

κατάλληλης συσκευασίας μεταφοράς και κατάλληλου τρόπου και μέσου 

μεταφοράς των υλικών. 

Άρθρο 44(8) 500 

59. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη της προστασίας των 

εγκαταστάσεων και των πηγών ακτινοβολίας, η οποία καλύπτει, μεταξύ 

άλλων, το ενδεχόμενο απώλειας ελέγχου των εγκαταστάσεων ή των πηγών 

ή πραγματοποίησης πράξης δολιοφθοράς ή άλλης έκνομης πράξης, 

περίπτωση απώλειας ελέγχου και καλλιέργειας και συνεχούς βελτίωσης 

νοοτροπίας προστασίας. 

Άρθρο 44(9) 500 

60. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να λάβει τα αναγκαία τεχνικά, 

οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, σε συνάρτηση με έγκριση που της/του 

παραχωρείται με βάση το άρθρο 14 του Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια και η προστασία εγκαταστάσεων και πηγών ακτινοβολίας, η 

ασφάλεια και η προστασία της υγείας οποιουδήποτε ατόμου και να 

προστατεύεται η χρήση της περιουσίας οποιουδήποτε ατόμου και το 

περιβάλλον. 

Άρθρο 45(1) 500 

61. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι οι υποχρεώσεις 

της/του έναντι του Νόμου δεν υπονομεύονται από πράξεις ή ενέργειες ή 

παραλείψεις προσώπων, στα οποία η επιχείρηση ή ο εργοδότης αναθέτει 

να εκτελούν πράξεις ή να προβαίνουν σε ενέργειες που σχετίζονται με τις 

υποχρεώσεις της/του αυτές. 

Άρθρο 45(2)(α) 400 
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62. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να βεβαιώνεται, πριν τη διεξαγωγή των 

εργασιών, ότι άλλη επιχείρηση ή εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο 

πρόσωπο, στην περίπτωση που επιτρέπει στην επιχείρηση ή εργοδότη ή 

αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο αυτό να διεξάγει εργασίες στο υποστατικό, 

στην επιχείρηση ή στην εγκατάστασή της/του ή του αναθέτει τη διεξαγωγή 

μέρους των εργασιών του, είναι σε θέση να εφαρμόσει ή να διατηρήσει 

τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα ασφάλειας και προστασία της υγείας των 

εργαζομένων που ισχύουν στο υποστατικό, στην επιχείρηση ή στην 

εγκατάστασή του. 

Άρθρο 

45(2)(β)(i) 

400 

63. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει, πριν τη διεξαγωγή 

μέρους των εργασιών, ότι άλλη επιχείρηση ή εργοδότης ή 

αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, στην περίπτωση που επιτρέπει στην 

επιχείρηση ή εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο αυτό να διεξάγει 

εργασίες στο υποστατικό, στην επιχείρηση ή στην εγκατάστασή της/του ή 

του αναθέτει τη διεξαγωγή μέρους των εργασιών του, διαθέτει, ανάλογα με 

την περίπτωση, κατάλληλο σύστημα ασφάλειας και διαχείρισης των 

κινδύνων, καθώς και κατάλληλη και επαρκή γραπτή εκτίμηση των 

κινδύνων. 

Άρθρο 

45(2)(β)(ii) 

400 

64. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να βεβαιώνεται, πριν τη διεξαγωγή 

μέρους των εργασιών, ότι άλλη επιχείρηση ή εργοδότης ή 

αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, στην περίπτωση που επιτρέπει στην 

επιχείρηση ή εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο αυτό να διεξάγει 

εργασίες στο υποστατικό, στην επιχείρηση ή στην εγκατάστασή της/του ή 

του αναθέτει τη διεξαγωγή μέρους των εργασιών του, διαθέτει τις επαρκείς 

γνώσεις και την εμπειρία, καθώς και τα αναγκαία έγγραφα, άδειες ή 

πιστοποιητικά, για την επαρκή διεξαγωγή της εργασίας. 

Άρθρο 

45(2)(β)(iii) 

400 

65. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία 

Ελέγχου, παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που περιγράφουν 

πλήρως τη φύση και άλλα στοιχεία της τροποποίησης, οποτεδήποτε 

σκοπεύει να επιφέρει τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε πρακτική ή 

εγκατάσταση για την οποία έχει εξασφαλίσει έγκριση.  

Άρθρο 45(3) 500 

66. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εξασφαλίζει νέα έγκριση στην 

περίπτωση που οι τροποποιήσεις που σκοπεύει να επιφέρει σε 

οποιαδήποτε πρακτική ή εγκατάσταση για την οποία έχει εξασφαλίσει 

έγκριση έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση σε θέματα 

πυρηνικής ή ραδιολογικής ασφάλειας, προστασίας και προστασίας από 

ιονίζουσες ακτινοβολίες, προστασίας χρήσης της περιουσίας οποιουδήποτε 

προσώπου και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 45(3) 500 
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67. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει η ίδια/ο ίδιος σε, ή να 

διασφαλίζει ότι έγινε, γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, η οποία να 

καταδεικνύει ότι έχουν προσδιοριστεί όλοι οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε ατύχημα και έχει προσδιοριστεί η φύση και το μέγεθος τυχόν 

επιδράσεων σε εργοδοτούμενα ή άλλα πρόσωπα, στις εγκαταστάσεις, στις 

πηγές ακτινοβολίας, στην περιουσία και στο περιβάλλον.  

Άρθρο 

45(4)(α)(i) 

500 

68. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη αναθεώρησης της εκτίμησης των 

κινδύνων οποτεδήποτε επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις διεξαγόμενες 

πρακτικές ή στη διαθέσιμη γνώση ή εμπειρία. 

Άρθρο 

45(4)(α)(ii) 

400 

69. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη καταγραφής της εκτίμησης των 

κινδύνων σε κατάλληλη έκθεση ασφάλειας, η οποία πρέπει να περιέχει 

ενδεικτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Έβδομου Πίνακα 

του Νόμου. 

Άρθρο 

45(4)(α)(iii) 

400 

70. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη λήψης κατάλληλων μέτρων για την 

αποφυγή ατυχήματος που είναι πιθανό να συμβεί στην περίπτωση που η 

εκτίμηση των κινδύνων καταδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των 

εργοδοτουμένων ή άλλων προσώπων, για τις εγκαταστάσεις, τις πηγές 

ακτινοβολίας ή για την περιουσία ή το περιβάλλον από ένα τέτοιο ατύχημα. 

Άρθρο 

45(4)(β)(i) 

500 

71. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη λήψης κατάλληλων μέτρων για τον 

περιορισμό και μετριασμό των συνεπειών ενός ατυχήματος, για το οποίο η 

εκτίμηση των κινδύνων έχει καταδείξει ότι, εάν συμβεί, υπάρχει κίνδυνος για 

την υγεία των εργοδοτουμένων ή άλλων προσώπων, για τις εγκαταστάσεις, 

τις πηγές ακτινοβολίας ή για την περιουσία ή το περιβάλλον. 

Άρθρο 

45(4)(β)(ii) 

500 

72. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε πιο λεπτομερή 

εκτίμηση των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο Μέρος ΙΙ του Έβδομου Πίνακα του Νόμου, εντός της έκθεσης 

ασφάλειας, στην περίπτωση που η Υπηρεσία Ελέγχου το ζητήσει. 

Άρθρο 45(4)(γ) 400 

73. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη διενέργειας, σε διάφορες φάσεις, 

της εκτίμησης των κινδύνων και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

ή τον εργοδότη σε σχέση με εγκαταστάσεις και πηγές ακτινοβολίας, 

περιλαμβανόμενης της απόφασης για τη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την ανέγερση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον τερματισμό λειτουργίας και την αποξήλωση ή κατεδάφιση 

μιας εγκατάστασης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή του 

εργοδότη, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εντοπίζεται ο τρόπος με 

τον οποίο πρόσωπα εκτίθενται ή είναι πιθανό να εκτεθούν σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία. 

Άρθρο 

45(4)(δ)(i) 

400 
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74. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη διενέργειας, σε διάφορες φάσεις, 

της εκτίμησης των κινδύνων και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

ή τον εργοδότη σε σχέση με εγκαταστάσεις και πηγές ακτινοβολίας, 

περιλαμβανόμενης της απόφασης για τη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την ανέγερση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον τερματισμό λειτουργίας και την αποξήλωση ή κατεδάφιση 

μιας εγκατάστασης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή του 

εργοδότη, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εντοπίζεται ο τρόπος με 

τον οποίο επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν η ασφάλεια και 

προστασία εγκαταστάσεων ή πηγών ακτινοβολίας. 

Άρθρο 

45(4)(δ)(ii) 

400 

75. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη διενέργειας, σε διάφορες φάσεις, 

της εκτίμησης των κινδύνων και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

ή τον εργοδότη σε σχέση με εγκαταστάσεις και πηγές ακτινοβολίας, 

περιλαμβανομένης της απόφασης για τη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την ανέγερση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον τερματισμό λειτουργίας και την αποξήλωση ή κατεδάφιση 

μιας εγκατάστασης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή του 

εργοδότη, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εντοπίζεται ο τρόπος με 

τον οποίο συμβαίνει ή είναι πιθανό να συμβεί απώλεια χρήσης περιουσίας 

ή επηρεασμός ή πιθανότητα δυσμενούς επηρεασμού της περιουσίας ή του 

περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τις 

πηγές και άλλο συναφή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, καθώς και εξωτερικούς 

παράγοντες που είναι ανεξάρτητοι από τις πηγές. 

Άρθρο 

45(4)(δ)(iv) 

400 

76. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη διενέργειας, σε διάφορες φάσεις, 

της εκτίμησης των κινδύνων και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

ή τον εργοδότη σε σχέση με εγκαταστάσεις και πηγές ακτινοβολίας, 

περιλαμβανόμενης της απόφασης για τη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την ανέγερση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον τερματισμό λειτουργίας και την αποξήλωση ή κατεδάφιση 

μιας εγκατάστασης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή του 

εργοδότη, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προσδιορίζεται το επίπεδο 

οποιασδήποτε συνήθους έκθεσης. 

Άρθρο 

45(4)(δ)(v) 

400 
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77. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη διενέργειας, σε διάφορες φάσεις, 

της εκτίμησης των κινδύνων και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

ή τον εργοδότη σε σχέση με εγκαταστάσεις και πηγές ακτινοβολίας, 

περιλαμβανόμενης της απόφασης για τη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την ανέγερση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον τερματισμό λειτουργίας και την αποξήλωση ή κατεδάφιση 

μιας εγκατάστασης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή του 

εργοδότη, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προσδιορίζεται η 

πιθανότητα να συμβεί οποιαδήποτε έκθεση και το μέγεθος οποιασδήποτε 

πιθανής έκθεσης. 

Άρθρο 

45(4)(δ)(vi) 

400 

78. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη διενέργειας, σε διάφορες φάσεις, 

της εκτίμησης των κινδύνων και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

ή τον εργοδότη σε σχέση με εγκαταστάσεις και πηγές ακτινοβολίας, 

περιλαμβανόμενης της απόφασης για τη χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την ανέγερση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τον τερματισμό λειτουργίας και την αποξήλωση ή κατεδάφιση 

μιας εγκατάστασης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή του 

εργοδότη, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εκτιμάται η ποιότητα και η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας και προστασίας και η ασφαλής 

λειτουργία των πηγών και άλλου συναφούς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

Άρθρο 

45(4)(δ)(vii) 

400 

79. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να ετοιμάζει γραπτώς κατάλληλο 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει ως σκοπό τον περιορισμό της 

έκθεσης σε ακτινοβολίες οποιουδήποτε προσώπου και την προστασία του 

περιβάλλοντος, οποτεδήποτε η εκτίμηση των κινδύνων καταδεικνύει ότι 

είναι δυνατό να δημιουργηθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης από 

ακτινοβολίες. 

Άρθρο 45(5)(α) 400 

80. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να ετοιμάζει «εσωτερικό σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης» αναφορικά με οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή πηγές 

ακτινοβολίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που αναφέρονται στο Μέρος 

ΙΙΙ του Έβδομου Πίνακα του Νόμου και περιέχοντας τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο Τμήμα Α του Μέρους IV του Έβδομου 

Πίνακα του Νόμου. 

Άρθρο 45(5)(β) 500 

81. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να ετοιμάζει «εσωτερικό σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης για μεταφορά», αναφορικά με τη μεταφορά ραδιενεργών 

ουσιών ή υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που αναφέρονται στο 

Μέρος ΙΙΙ του Έβδομου Πίνακα του Νόμου και περιέχοντας τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο Τμήμα Β του Μέρος IV του Έβδομου 

Πίνακα του Νόμου. 

Άρθρο 45(5)(γ) 500 
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82. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη επανεξέτασης και αναθεώρησης, αν 

χρειάζεται, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β) και (γ) του άρθρου 45(5) του Νόμου. 

Άρθρο 

45(5)(δ)(i) 

400 

83. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δοκιμάζει περιοδικά το σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη 

τυχόν αλλαγές στις πρακτικές που εκτελούνται, τη διαθέσιμη γνώση και 

εμπειρία και την εκτίμηση των κινδύνων πάνω στην οποία βασίστηκε η 

ετοιμασία τους. 

Άρθρο 

45(5)(δ)(ii) 

500 

84. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να υποβάλλει το σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης για αξιολόγηση στην Υπηρεσία Ελέγχου. 

Άρθρο 

45(5)(δ)(iii) 

400 

85. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε διευθετήσεις για 

ετοιμότητα και απόκριση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 45(6)(α) 500 

86. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε διευθετήσεις έκτακτης 

ανάγκης που να περιλαμβάνουν διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και 

διευθετήσεις για την αντιμετώπιση ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν σε 

όλες τις καταστάσεις λειτουργίας, του τερματισμού λειτουργίας και των 

μεταβατικών καταστάσεων, εξασφαλίζοντας συνοχή και συνέχεια μεταξύ 

όλων αυτών των διαδικασιών και ρυθμίσεων, και εξασφαλίζοντας ότι αυτές 

δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται. 

Άρθρο 

45(6)(β)(i) 

500 

87. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε διευθετήσεις έκτακτης 

ανάγκης που να περιλαμβάνουν επαρκές σε αριθμό και καταρτισμένο 

προσωπικό, κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό και άλλους αναγκαίους 

πόρους. 

Άρθρο 

45(6)(β)(ii) 

500 

88. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε διευθετήσεις έκτακτης 

ανάγκης που να περιλαμβάνουν οργανωτική δομή με σαφή κατανομή 

αρμοδιοτήτων, καθώς και συντονισμό μεταξύ της ίδιας της επιχείρησης και 

των φορέων ή οργανισμών απόκρισης έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 

45(6)(β)(iii) 

500 

89. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε διευθετήσεις έκτακτης 

ανάγκης που να περιλαμβάνουν σαφή ανάθεση της ευθύνης για την άμεση 

ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Υπηρεσία 

Ελέγχου και στους φορείς ή οργανισμούς απόκρισης έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 

45(6)(β)(iv) 

500 

90. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε διευθετήσεις έκτακτης 

ανάγκης για τη λήψη εξωτερικής βοήθειας. 

Άρθρο 

45(6)(β)(v) 

500 
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91. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι μόνο στα 

πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται ονομαστικά ή περιγράφονται με τις 

γνώσεις ή τα προσόντα τους στην αίτηση και στην έγκριση, εφόσον αυτό 

απαιτείται από την Υπηρεσία Ελέγχου, έχουν ανατεθεί σημαντικά 

καθήκοντα σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία της υγείας 

οποιουδήποτε ατόμου, την προστασία χρήσης περιουσίας και την 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ότι μόνο οι εργαζόμενοι, στους 

οποίους έχουν ανατεθεί τέτοια καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη 

λειτουργία ή τη χρήση πηγών και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν 

σημαντικά την ασφάλεια και υγεία ατόμων ή την προστασία χρήσης 

περιουσίας ή προστασίας του περιβάλλοντος, θα εκτελούν τέτοια 

καθήκοντα. 

Άρθρο 45(7)(α) 500 

92. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, κατά την ανάθεση 

καθηκόντων σε εργοδοτούμενο, λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά με την 

εργασία προσόντα, ικανότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση του εν λόγω 

εργοδοτούμενου και ότι η επιχείρηση ή ο εργοδότης, όταν πρόκειται να 

αναθέσει εργασία σ’ έναν εργοδοτούμενο, βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο 

αυτό έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα σε σχέση με την εργασία που 

πρόκειται να εκτελέσει ώστε να δύναται να εκτελέσει την εργασία αυτή 

χωρίς κίνδυνο για τον ίδιο ή για άλλα πρόσωπα. 

Άρθρο 45(7)(β) 500 

93. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργεί κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, της 

εγκατάστασης ή της πρακτικής για την οποία του χορηγήθηκε έγκριση, το 

οποίο να διασφαλίζει ότι υπάρχει πολιτική και διαδικασίες που 

αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια, η προστασία και η προστασία από τους 

κινδύνους από τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι στις προτεραιότητές 

της/του. 

Άρθρο 45(8)(α) 500 

94. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργήσει κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, το οποίο να διασφαλίζει, ότι οι κίνδυνοι από τη 

χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας για την υγεία και ασφάλεια ατόμων, για τη 

χρήση περιουσίας και για την προστασία του περιβάλλοντος εντοπίζονται 

έγκαιρα και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα ανάλογα με τον βαθμό 

επικινδυνότητας. 

Άρθρο 45(8)(β) 500 

95. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργήσει κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, το οποίο να διασφαλίζει, ότι οι ευθύνες κάθε 

ατόμου, καθώς και οι εξουσίες του για λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά 

θέματα ασφάλειας, προστασίας, υγείας και ασφάλειας ατόμων ή 

προστασίας της χρήσης περιουσίας ή της προστασίας του περιβάλλοντος, 

είναι σαφώς καθορισμένες και τα άτομα αυτά είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα 

και καταρτισμένα και διαθέτουν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 

Άρθρο 45(8)(γ) 500 
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96. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργήσει κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, το οποίο να διασφαλίζει, ότι υπάρχει συνεχής 

πληροφόρηση και παροχή οδηγιών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και 

προστασίας από ιονίζουσα ακτινοβολία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

Άρθρο 45(8)(δ) 500 

97. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργήσει κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, το οποίο να διασφαλίζει, ότι όπου είναι 

πρακτικά εφικτό, οι πηγές ακτινοβολίας υπό την ευθύνη της επιχείρησης ή 

του εργοδότη καθίστανται ταυτοποιήσιμες και ιχνηλάσιμες ή, όπου αυτό δεν 

είναι πρακτικά εφικτό, υπάρχουν εναλλακτικές διαδικασίες ταυτοποίησης 

και ιχνηλάτησης των πηγών αυτών. 

Άρθρο 45(8)(ε) 500 

98. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργεί κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, το οποίο να διασφαλίζει ότι, όπου 

αποθηκεύονται εκτός χρήσης ραδιενεργές πηγές για παρατεταμένο χρονικό 

διάστημα, κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία Ελέγχου, η εγκατάσταση 

στην οποία αποθηκεύονται είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 45(8)(στ) 500 

99. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να δημιουργήσει κατάλληλο σύστημα 

διεύθυνσης και διαχείρισης, το οποίο να διασφαλίζει ότι τηρούνται 

κατάλληλα και επικαιροποιημένα αρχεία που σχετίζονται με τις πηγές και 

πρακτικές τις οποίες διεξάγει και τα οποία είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία 

Ελέγχου. 

Άρθρο 45(8)(ζ) 500 

100. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εφαρμόζει μέτρα ακολουθώντας τις 

γενικές αρχές πρόληψης που καθορίζονται στα στοιχεία (α) έως (θ) του 

άρθρου 45(9) του Νόμου. 

Άρθρο 45(9) 

(α)-(θ) 

500 

101. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εφαρμόζει προγράμματα 

διασφάλισης ποιότητας, τα οποία να εξασφαλίζουν κατάλληλες εγγυήσεις 

ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται για ασφάλεια, προστασία και προστασία 

από τους κινδύνους από ιονίζουσα ακτινοβολία είναι ικανοποιητικά. 

Άρθρο 45(10)(α) 500 

102. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εφαρμόζει προγράμματα 

διασφάλισης ποιότητας, τα οποία να εξασφαλίζουν μηχανισμούς ελέγχου 

ποιότητας και διαδικασίες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων. 

Άρθρο 45(10)(β) 500 

103. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εφαρμόζει προγράμματα 

διασφάλισης ποιότητας, τα οποία να εξασφαλίζουν τακτικές αξιολογήσεις, 

επαληθεύσεις, καθώς και συνεχή βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι 

ευλόγως εφικτό, της ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους με συστηματικό 

και επαληθεύσιμο τρόπο, περιλαμβανομένων της επαλήθευσης ύπαρξης 

μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και τον μετριασμό των συνεπειών 

των ατυχημάτων και της επαλήθευσης εφαρμογής των προβλέψεων 

άμυνας σε βάθος. 

Άρθρο 45(10)(γ) 500 
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104. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες 

ώστε να καλλιεργείται, προάγεται και διατηρείται αποτελεσματική 

νοοτροπία ασφάλειας και προστασίας σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού 

και της ίδιας της διεύθυνσης της επιχείρησης, ως βασικού παράγοντα για 

την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, το οποίο να 

βελτιώνεται συνεχώς. 

Άρθρο 45(11)(α) 500 

105. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες 

για καλλιέργεια αποτελεσματικής νοοτροπίας ασφάλειας και προστασίας, οι 

οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία (i) έως (v) του άρθρου 

45(11)(β) του Νόμου. 

Άρθρο 45(11)(β) 

(i)-(v) 

500 

106. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να λαμβάνει υπόψη στις ενέργειές 

της/του για την επίτευξη ισχυρής νοοτροπίας ασφάλειας και προστασίας 

τουλάχιστον τα στοιχεία (i) έως (iv) του άρθρου 45(11)(γ) του Νόμου. 

Άρθρο 45(11)(γ) 

(i)-(iv) 

500 

107. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι το προσωπικό, το 

οποίο έχει ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και την προστασία από 

ιονίζουσες ακτινοβολίες, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και προσοντούχο, 

έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του και να εκτελεί τα 

καθήκοντά του με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τις καθορισμένες 

διαδικασίες και ότι η εκπαίδευση και ο έλεγχος των προσόντων του 

προσωπικού επαναλαμβάνεται περιοδικά, ανάλογα με την περίπτωση. 

Άρθρο 45(12) 500 

108. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές 

ή προμηθευτές, εφόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό, να ακολουθεί τις αρχές 

της εργονομίας κατά τον σχεδιασμό του εξοπλισμού, των θέσεων εργασίας 

και των διαδικασιών λειτουργίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η 

προστασία της υγείας ατόμων και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 

και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων. 

Άρθρο 45(13)(α) 500 

109. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας, οι συσκευές και τα εργαλεία 

που τίθενται στη διάθεση των εργοδοτουμένων της/του είναι κατάλληλα για 

την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένα για αυτό τον 

σκοπό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία της υγείας 

ατόμων και η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη χρησιμοποίησή τους. 

Άρθρο 45(13)(β) 500 

110. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει την ύπαρξη του 

απαραίτητου εξοπλισμού, συστημάτων ασφάλειας και διαδικασιών, τα 

οποία να μειώνουν, όσο αυτό είναι ευλόγως εφικτό, την πιθανότητα 

ανθρώπινου λάθους που μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση οποιουδήποτε 

ατόμου, την απώλεια χρήσης περιουσίας ή τη ραδιενεργό μίανση του 

περιβάλλοντος. 

Άρθρο 45(14)(α) 500 

111. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει την ύπαρξη του 

απαραίτητου εξοπλισμού, συστημάτων ασφάλειας και διαδικασιών, τα 

οποία να εντοπίζουν και διορθώνουν έγκαιρα τα ανθρώπινα λάθη. 

Άρθρο 45(14)(β) 500 
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112. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει την ύπαρξη του 

απαραίτητου εξοπλισμού, συστημάτων ασφάλειας και διαδικασιών, τα 

οποία να διευκολύνουν την επέμβαση σε περίπτωση ατυχήματος. 

Άρθρο 45(14)(γ) 500 

113. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες 

ακτινοπροστασίας για θέματα που εμπίπτουν στους τομείς της 

αρμοδιότητάς τους και να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ελέγχου για 

οποιεσδήποτε σχετικές διευθετήσεις στις οποίες έχει προβεί, καθώς και να 

διασφαλίζει ότι οι εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας τους οποίους 

συμβουλεύεται είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι. 

Άρθρο 45(15) 500 

114. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να φροντίζει για την τακτική 

αξιολόγηση, επαλήθευση και συνεχή βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι 

ευλόγως εφικτό, της ραδιολογικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων όπου 

διεξάγονται πρακτικές με ιονίζουσα ακτινοβολία και της πυρηνικής 

ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων με τρόπο συστηματικό και 

επαληθεύσιμο. 

Άρθρο 45(16)(α) 400 

115. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να επαληθεύει την εφαρμογή μέτρων 

για την πρόληψη ατυχημάτων και τον μετριασμό των συνεπειών των 

ατυχημάτων, περιλαμβανόμενης της επαλήθευσης των φυσικών 

φραγμάτων προστασίας και των τεχνικών μέτρων εγγενούς ασφάλειας, 

καθώς και των διοικητικών διαδικασιών προστασίας της επιχείρησης, των 

οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική έκθεση των 

εργαζόμενων και του πληθυσμού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. 

Άρθρο 45(16)(β) 400 

116. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλα 

συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης, μέσω των οποίων να διασφαλίζεται 

ότι ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των ακραίων φυσικών και των μη 

σκοπούμενων ανθρωπογενών κινδύνων. 

Άρθρο 

45(16)(γ)(i) 

400 

117. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλα 

συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης, μέσω των οποίων να διασφαλίζεται 

ότι αποτρέπεται η μη κανονική λειτουργία και οι αστοχίες. 

Άρθρο 

45(16)(γ)(i) 

500 

118. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλα 

συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης, μέσω των οποίων να διασφαλίζεται 

ότι ελέγχεται η μη κανονική λειτουργία και εντοπίζονται οι αστοχίες. 

Άρθρο 

45(16)(γ)(i) 

500 

119. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλα 

συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης, μέσω των οποίων να διασφαλίζεται 

ότι είναι υπό έλεγχο τα ατυχήματα που προκύπτουν που προκύπτουν 

εντός της σχεδιαστικής βάσης. 

Άρθρο 

45(16)(γ)(i) 

500 

120. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλα 

συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης, μέσω των οποίων να διασφαλίζεται 

ότι είναι υπό έλεγχο οι σοβαρές συνθήκες, περιλαμβανομένης της 

πρόληψης, της εξέλιξης των ατυχημάτων και του μετριασμού των 

επιπτώσεων των σοβαρών ατυχημάτων. 

Άρθρο 

45(16)(γ)(i) 

500 
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121. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλα 

συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης, μέσω των οποίων να διασφαλίζεται 

ότι έχουν δημιουργηθεί οι οργανωτικές υποδομές για την εντός των 

εγκαταστάσεων ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, με σαφή 

κατανομή των αρμοδιοτήτων και συντονισμό μεταξύ της επιχείρησης και 

της αρμόδιας αρχής και των φορέων ή οργανισμών απόκρισης έκτακτης 

ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φάσεις μιας κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης. 

Άρθρο 

45(16)(γ)(i) 

500 

122. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβλέπει και διατηρεί επαρκείς 

οικονομικούς πόρους, περιλαμβανομένων και εναλλακτικών μέσων 

επίδειξης της χρηματοοικονομικής της επάρκειας, ανθρώπινους πόρους, με 

κατάλληλα προσόντα και αρμοδιότητες, και τεχνικά μέσα, για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της/του όσον αφορά τη ραδιολογική 

ασφάλεια και προστασία μιας εγκατάστασης όπου διεξάγονται πρακτικές με 

ιονίζουσα ακτινοβολία ή την πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής 

εγκατάστασης ή την προστασία πηγών ακτινοβολίας. 

Άρθρο 

45(16)(δ)(i) 

500 

123. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να προβλέπει ώστε οι υπό την ευθύνη 

της/του εργολάβοι και υπεργολάβοι, των οποίων οι δραστηριότητες 

ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια ή προστασία μιας εγκατάστασης, 

να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, με τα κατάλληλα 

προσόντα και ικανότητες, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

Άρθρο 

45(16)(δ)(ii) 

400 

124. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να συμμορφώνεται με Κώδικες 

Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές που εγκρίνονται και εκδίδονται με 

βάση το άρθρο 63 του Νόμου ή άλλες Γνωστοποιήσεις ή Γενικούς Όρους 

που εκδόθηκαν με βάση τον Νόμο. 

Άρθρα 

45(16)(ε), 20(6) 

και 63, Κ.Δ.Π. 

153/2019 

500 

125. 
Παράλειψη κατ’ αναλογία συμμόρφωσης αυτοεργοδοτούμενου προσώπου 

με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 3(4) του Νόμου. 

Άρθρο 45(17) 500 

126. 
Παράλειψη εργοδοτούμενου προσώπου που εκτελεί πρακτική ή συμμετέχει 

σε δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου να λαμβάνει 

εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας του ιδίου 

προσωπικά, καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται 

από πράξεις ή παραλείψεις του όταν εκτελεί την πρακτική ή συμμετέχει στη 

δραστηριότητα. 

Άρθρο 

45(18)(α)(i) 

300 

127. 
Παράλειψη εργοδοτούμενου προσώπου που εκτελεί πρακτική ή συμμετέχει 

σε δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου να συνεργάζεται 

με την επιχείρηση ή τον εργοδότη στην εκτέλεση κάθε καθήκοντος ή 

υποχρέωσης που επιβάλλεται σ’ αυτόν σύμφωνα με τον Νόμο. 

Άρθρο 

45(18)(α)(ii) 

300 
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128. 
Παράλειψη εργοδοτούμενου προσώπου που εκτελεί πρακτική ή συμμετέχει 

σε δραστηριότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου να χρησιμοποιεί 

ανελλιπώς και καταλλήλως τον προστατευτικό εξοπλισμό ή ιματισμό που 

του παρέχεται από την επιχείρηση ή τον εργοδότη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου και να αναφέρει αμέσως στη διεύθυνση της 

επιχείρησης ή στον εργοδότη κάθε τυχόν φθορά ή μειωμένη απόδοση του 

εξοπλισμού υποπέσει στην αντίληψή του. 

Άρθρο 

45(18)(α)(iii) 

300 

129. 
Εσκεμμένη ή απερίσκεπτη κακή χρήση ή αυθαίρετη επέμβαση από 

οποιοδήποτε πρόσωπο σε οτιδήποτε παρέχεται στο πρόσωπο αυτό για 

την ασφάλεια, προστασία της υγείας και ευημερία του ιδίου ή άλλων 

προσώπων, όταν εκτελεί πρακτική ή συμμετέχει σε δραστηριότητα που 

εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου. 

Άρθρο 45(18)(β) 200 

130. 
Παράλειψη επιχείρησης που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προμηθεύει, 

εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση για τη διεξαγωγή 

οποιασδήποτε πρακτικής ή δραστηριότητας που εμπίπτει στις διατάξεις του 

Νόμου ή που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή προμηθεύει οποιαδήποτε 

πηγή ακτινοβολίας να διασφαλίζει ότι η πηγή ή/και η εγκατάσταση έχουν 

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι ασφαλή και χωρίς 

κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας οποιουδήποτε 

προσώπου, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, όταν διεξάγεται 

με αυτά ή σε αυτά οποιαδήποτε πρακτική ή δραστηριότητα από 

οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Άρθρο 45(19)(α) 500 

131. 
Παράλειψη επιχείρησης που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προμηθεύει, 

εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση για τη διεξαγωγή 

οποιασδήποτε πρακτικής ή δραστηριότητας που εμπίπτει στις διατάξεις του 

Νόμου ή που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή προμηθεύει οποιαδήποτε 

πηγή ακτινοβολίας να διεξάγει ή διευθετεί για τη διεξαγωγή τέτοιων 

δοκιμών ή εξετάσεων που μπορεί να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό από τις διατάξεις 

του άρθρου 45(19)(α) του Νόμου. 

Άρθρο 45(19)(β) 500 
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132. 
Παράλειψη επιχείρησης που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προμηθεύει, 

εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση για τη διεξαγωγή 

οποιασδήποτε πρακτικής ή δραστηριότητας που εμπίπτει στις διατάξεις του 

Νόμου ή που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή προμηθεύει οποιαδήποτε 

πηγή ακτινοβολίας να λαμβάνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι έχουν 

παρασχεθεί επαρκείς πληροφορίες στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε 

την πηγή ή την εγκατάσταση, σχετικά με τη χρήση για την οποία 

σχεδιάστηκαν ή δοκιμάστηκαν και σχετικά με οποιεσδήποτε συνθήκες που 

διασφαλίζουν ότι θα είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια, 

την προστασία της υγείας και το περιβάλλον σ’ όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 45(19)(α), καθώς και στις περιπτώσεις που η πηγή 

ή η εγκατάσταση αποσυναρμολογούνται, αποξηλώνονται, διαλύονται ή 

απορρίπτονται. 

Άρθρο 45(19)(γ) 500 

133. 
Παράλειψη επιχείρησης που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εισάγει, προμηθεύει, 

εκμισθώνει ή εκθέτει οποιαδήποτε εγκατάσταση για τη διεξαγωγή 

οποιασδήποτε πρακτικής ή δραστηριότητας που εμπίπτει στις διατάξεις του 

Νόμου ή που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει ή προμηθεύει οποιαδήποτε 

πηγή ακτινοβολίας να λαμβάνει τέτοια μέτρα, ώστε να διασφαλίζει, καθόσον 

είναι ευλόγως εφικτό, ότι στα πρόσωπα στα οποία προμήθευσε την πηγή ή 

την εγκατάσταση παρέχονται όλες οι αναθεωρήσεις των πληροφοριών που 

παρασχέθηκαν σ’ αυτά με βάση το άρθρο 45(19)(γ) του Νόμου, για να 

καταστεί γνωστό οτιδήποτε δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο. 

Άρθρο 45(19)(δ) 500 

134. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι διεξάγονται 

οποιεσδήποτε μετρήσεις είναι αναγκαίες, για σκοπούς συμμόρφωσης προς 

τις διατάξεις του Νόμου. 

Άρθρο 46(1)(α) 400 

135. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι υπάρχει συνεχής 

παρακολούθηση, μέτρηση ή καταγραφή των αναγκαίων παραμέτρων, για 

σκοπούς συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις του Νόμου. 

Άρθρο 46(1)(β) 400 

136. 
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι οποιαδήποτε 

όργανα, μέθοδοι ή διαδικασίες μέτρησης ή παρακολούθησης ή καταγραφής 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του 

άρθρου 46(1) του Νόμου είναι κατάλληλα, να συντηρούνται, να ελέγχονται 

κατάλληλα και να βαθμονομούνται περιοδικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή ή/και αποδεκτά από την Υπηρεσία Ελέγχου πρότυπα.  

Άρθρο 46(2) 500 

137. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη φύλαξης σε κατάλληλο αρχείο των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων, παρακολουθήσεων ή καταγραφών που 

αναφέρονται στο άρθρο 46(1) του Νόμου, περιλαμβανόμενων και των 

δεδομένων ελέγχου ή των βαθμονομήσεων των οργάνων μέτρησης. 

Άρθρο 46(3) 500 
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138. 
Παράλειψη οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη να μεριμνά για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του προσωπικού του, στα οποία 

έχουν αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις και ευθύνες που σχετίζονται με την 

προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες, τη ραδιολογική και την πυρηνική 

ασφάλεια και προστασία εγκαταστάσεων και πηγών ακτινοβολίας, 

προκειμένου να αποκτάται, διατηρείται και αναπτύσσεται περαιτέρω η 

εμπειρογνωμοσύνη και οι δεξιότητές τους στα θέματα αυτά και στην εντός 

των εγκαταστάσεων ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 47(1) 400 

139. 
Παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης 

ή κατάρτισης σε θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 46(2) του Νόμου και 

εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης των εν λόγω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων να καθορίζει με σαφήνεια στα πιστοποιητικά αυτά το 

επίπεδο και τις ενότητες που έχουν καλυφθεί, τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

ή/και κατάρτισης σε κάθε ενότητα, την ημερομηνία διεξαγωγής της 

εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, καθώς και το όνομα του παρόχου της 

εκπαίδευσης. 

Άρθρο 47(3)(α) 400 

140. 
Παροχή από οποιοδήποτε πρόσωπο των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ή/και κατάρτισης του άρθρου 47(3)(α) και έκδοση πιστοποιητικών 

παρακολούθησης των εν λόγω προγραμμάτων στις συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες χωρίς να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες γνώσεις και 

εμπειρία στα εν λόγω θέματα που αναγνωρίζονται ως τέτοια από την 

Υπηρεσία Ελέγχου. 

Άρθρο 47(3)(β) 500 

141. 
Έκδοση από οποιοδήποτε πρόσωπο πιστοποιητικών παρακολούθησης 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 47(3) χωρίς να ληφθούν υπόψη 

ειδικές διατάξεις που καθορίζονται από την Υπηρεσία Ελέγχου, 

περιλαμβανομένων σχετικών προνοιών σε Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα, 

Προδιαγραφές και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται με βάση τον Νόμο. 

Άρθρο 47(3)(γ) 400 

142. 
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να μεριμνά για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των μελών του προσωπικού του, στα οποία έχουν αρμοδιότητες 

ή υποχρεώσεις και ευθύνες που σχετίζονται με την προστασία από 

ιονίζουσες ακτινοβολίες, τη ραδιολογική και την πυρηνική ασφάλεια και 

προστασία εγκαταστάσεων και πηγών ακτινοβολίας και να εξασφαλίζει 

επανάληψη ανά τακτά διαστήματα και τεκμηρίωση της κατάρτισης και 

ενημέρωσης αυτής. 

Άρθρο 47(4) 400 
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Β. Παραβάσεις διατάξεων των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας 

και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφαλείας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν 

από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμών του 2018 (Κ.Δ.Π. 374/2018) 

 

Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση 

(Κ.Δ.Π. 374/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

1. 
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι κανένα 

πρόσωπο δεν εργάζεται ως χειριστής χωρίς να διαθέτει την 

προβλεπόμενη εξουσιοδότηση από την επιχείρηση ή τον εργοδότη 

ώστε να διεκπεραιώνει πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινολογικών 

διαδικασιών. 

Κανονισμός 2 400 

2. 
Παράλειψη καθορισμού ή/και εφαρμογής ή/και κοινοποίησης στην 

Υπηρεσία Ελέγχου από την επιχείρηση ή τον εργοδότη ή με 

συνεργασία μεταξύ επιχείρησης και εργοδότη, όπως καθορίζεται στον 

Κανονισμό 41, κατάλληλων περιοριστικών επίπεδων δόσης. 

Κανονισμός 

5(1)(α) 

400 

3. 
Παράλειψη εφαρμογής από επιχείρηση ή εργοδότη περιοριστικών 

επιπέδων δόσης για τις ιατρικές εκθέσεις, σε σχέση με την προστασία 

προς τους παρέχοντες φροντίδα και τους εθελοντές που συμμετέχουν 

σε ιατρική και βιοϊατρική έρευνα, όπως αυτά καθορίζονται στον 

Κανονισμό 46. 

Κανονισμός 

5(1)(γ) 

500 

4.  
Ανάθεση εργασίας σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, η οποία θα 

μπορούσε να καταστήσει τα άτομα αυτά εκτιθέμενους εργαζόμενους, 

κατά παράβαση και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Προστασία των Νέων) Κανονισμών του 2012 και 2015, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και της παραγράφου (2) του 

Κανονισμού 10. 

Κανονισμός 7 500 

5.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι κανένας 

εργοδοτούμενός της/του, ο οποίος εκτελεί ή συμμετέχει σε πρακτική ή 

δραστηριότητα με ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία περιλαμβάνει ή είναι 

δυνατό να περιλαμβάνει έκθεση σε ακτινοβολία, δεν εκτίθεται σε δόσεις 

ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα όρια δόσεων που καθορίζονται στον 

Κανονισμό 8. 

Κανονισμός 8(1) 500 

6.  
Παράλειψη εξασφάλισης έγκρισης από την Υπηρεσία Ελέγχου, πριν 

συμβεί η έκθεση, σε ειδικές περιπτώσεις ή για συγκεκριμένες 

καταστάσεις έκθεσης, για τις οποίες η Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να 

επιτρέπει, για ένα μεμονωμένο έτος, υψηλότερη ενεργό δόση από το 

όριο της ενεργού δόσης για επαγγελματική έκθεση, έως 50 mSv. 

Κανονισμός 8(3) 500 

7.  
Παράλειψη κυοφορούσας εργαζόμενης να ενημερώσει γραπτώς την 

επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικής εργαζόμενης, τον εργοδότη, 

σχετικά με την εγκυμοσύνη της, ούτως ώστε η επιχείρηση και ο 

εργοδότης να εξασφαλίσουν ότι το κυοφορούμενο παιδί θα απολαύει 

προστασίας ανάλογης με αυτήν που παρέχεται στα μέλη του κοινού. 

Κανονισμός 9(1) 300 
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8.  
Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων από επιχείρηση ή εργοδότη, 

ώστε οι συνθήκες εργασίας για έγκυο εργαζόμενη που έχει ενημερώσει 

γραπτώς την επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικής εργαζόμενης, 

τον εργοδότη, σχετικά με την εγκυμοσύνη της, να είναι τέτοιες, ώστε η 

ισοδύναμη δόση στο κυοφορούμενο παιδί να είναι στα κατώτερα 

ευλόγως εφικτά επίπεδα και να μην μπορεί να υπερβαίνει το 1 mSv 

κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της υπόλοιπης εγκυμοσύνης. 

Κανονισμός 9(2) 500 

9.  
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εξασφαλίζει ότι, μόλις 

εργαζόμενη ενημερώσει ότι γαλουχεί βρέφος, η εργαζόμενη αυτή δεν 

απασχολείται πλέον σε εργασία η οποία συνεπάγεται σημαντικό 

κίνδυνο πρόσληψης ραδιονουκλιδίων ή σωματικής ραδιενεργού 

μίανσης. 

Κανονισμός 9(3) 500 

10.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να παρέχει ενημέρωση στους εκτιθέμενους 

εργαζομένους σχετικά με τα στοιχεία (α) έως (ε) του Κανονισμού 13(1). 

Κανονισμός 

13(1)(α)-(ε) 

500 

11.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη, να ενημερώνει τις εκτιθέμενες εργαζόμενες 

για τη σημασία που έχει η έγκαιρη δήλωση τυχόν εγκυμοσύνης, 

δεδομένων των κινδύνων έκθεσης για το κυοφορούμενο παιδί. 

Κανονισμός 13(2) 500 

12.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, από τον εργοδότη, να ενημερώνει τις εκτιθέμενες 

εργαζόμενες για τη σημασία που έχει η έγκαιρη ανακοίνωση της 

πρόθεσης να γαλουχήσουν βρέφος, δεδομένων των κινδύνων έκθεσης 

για το γαλουχούμενο βρέφος σε περίπτωση πρόσληψης 

ραδιονουκλιδίων ή σωματικής ραδιενεργού μίανσης. 

Κανονισμός 13(3) 500 

13.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, από τον εργοδότη, να παρέχει κατάλληλα προγράμματα 

κατάρτισης και ενημέρωσης στην ακτινοπροστασία για τους 

εκτιθέμενους εργαζόμενους. 

Κανονισμός 13(4) 400 

14.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη που είναι υπεύθυνος για 

κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας να διασφαλίζει ότι η κατάρτιση που 

προνοείται στον Κανονισμό 13(4) περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

απαιτήσεις για την ασφαλή διαχείριση και τον έλεγχο των κλειστών 

πηγών υψηλής ενεργότητας, ώστε να προετοιμάζει τους εμπλεκόμενους 

εργαζόμενους επαρκώς για κάθε περιστατικό που επηρεάζει την 

ακτινοπροστασία και ότι η ενημέρωση και κατάρτιση δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στις απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας και περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πιθανές συνέπειες της απώλειας του 

ελέγχου των κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας. 

Κανονισμός 13(5) 400 
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15.  
Παράλειψη από τη διεύθυνση εγκατάστασης όπου είναι πιθανόν να 

βρεθούν ή να τύχουν επεξεργασίας έκθετες πηγές, περιλαμβανόμενων 

των μεγάλων χώρων συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων, μεγάλων 

εγκαταστάσεων ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων και των σημαντικών 

κομβικών σημείων διέλευσης παλαιών μετάλλων, ή του εργοδότη, να 

ενημερώνει τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις αυτές για την 

πιθανότητα ύπαρξης ή ανεύρεσης στις εγκαταστάσεις τους έκθετης 

πηγής. 

Κανονισμός 14(1) 400 

16.  
Παράλειψη από τη διεύθυνση εγκατάστασης ή τον εργοδότη να μεριμνά 

ώστε οι εργαζόμενοι στην εγκατάσταση, τουλάχιστον να: 

(α) λαμβάνουν οδηγίες και κατάρτιση για την οπτική ανίχνευση των 

πηγών και των δοχείων εγκλωβισμού τους, 

(β) ενημερώνονται για τα βασικά στοιχεία σχετικά με τις ιονίζουσες 

ακτινοβολίες και τις επιπτώσεις τους σε περίπτωση έκθεσης, 

(γ) ενημερώνονται και τους παρέχεται ενδεδειγμένη κατάρτιση για τα 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται επί τόπου σε περίπτωση 

ανίχνευσης ή υποψίας ανεύρεσης ραδιενεργού πηγής. 

Κανονισμός 

14(2)(α)-(γ) 

400 

17.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να παρέχει εκ των προτέρων 

στους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι προσδιορίζονται 

ονομαστικώς, επαρκείς και τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες 

σχετικά με τους κινδύνους που δύναται να ενέχει μια επέμβαση 

έκτακτης ανάγκης για την υγεία τους και για τα μέτρα προφύλαξης που 

πρέπει να λαμβάνουν και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το εύρος των 

δυνητικών καταστάσεων έκθεσης έκτακτης ανάγκης που είναι δυνατόν 

να προκύψουν και το είδος της επέμβασης. 

Κανονισμός 15(1) 400 

18.  
Παράλειψη από επιχείρηση να παρέχει στους εργαζόμενους έκτακτης 

ανάγκης ενδεδειγμένη εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση στην 

ακτινοπροστασία.  

Κανονισμός 15(4) 400 

19.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι ιατροί και 

τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών 

εκθέσεων έχουν λάβει επαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και θεωρητική 

και πρακτική κατάρτιση για τη διενέργεια ιατρικών ακτινολογικών 

πρακτικών και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ακτινοπροστασίας. 

Κανονισμός 16(1) 400 

20.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι μόνο τα 

άτομα που είναι αναγνωρισμένα από την Υπηρεσία Ελέγχου 

συμμετέχουν σε πρακτικές πτυχές των ιατρικών εκθέσεων. 

Κανονισμός 16(3) 400 

21.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι όλες οι νέες 

κατηγορίες ή νέα είδη πρακτικών που εφαρμόζει και οι οποίες 

προκαλούν έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι αιτιολογημένες, 

πριν από την υιοθέτηση τους. 

Κανονισμός 17(1) 500 
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22.  
Παράλειψη επιχείρησης που σκοπεύει να κατασκευάζει ή εισαγάγει 

καταναλωτικό προϊόν, του οποίου ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται 

είναι πιθανόν να αποτελεί νέα κατηγορία ή είδος πρακτικής, να παρέχει 

στην Υπηρεσία Ελέγχου όλες τις σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η εφαρμογή της απαίτησης αιτιολόγησης. 

Κανονισμός 18(1) 500 

23.  
Πώληση ή διάθεση στο κοινό καταναλωτικών προϊόντων, των οποίων η 

χρήση δεν είναι αιτιολογημένη για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται και η χρήση τους δεν πληροί τα κριτήρια εξαίρεσης από 

την υποχρέωση γνωστοποίησης. 

Κανονισμός 18(4) 500 

24.  
Παράλειψη εξασφάλισης αιτιολόγησης από την Υπηρεσία Ελέγχου 

πρακτικών που περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση υλικού που προκαλεί 

αύξηση της ενεργότητας σε καταναλωτικό προϊόν, η οποία, κατά τη 

στιγμή της διάθεσης στην αγορά, δεν μπορεί να παραβλεφθεί από 

άποψης ακτινοπροστασίας. 

Κανονισμός 19(1) 500 

25.  
Διενέργεια πρακτικών που αφορούν την ενεργοποίηση υλικών που 

χρησιμοποιούνται σε παιγνίδια και προσωπικά κοσμήματα, από όπου 

προκύπτει, κατά τη στιγμή της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά ή 

της κατασκευής τους, αύξηση της ενεργότητας, η οποία δεν μπορεί να 

παραβλεφθεί από άποψης ακτινοπροστασίας, περιλαμβανομένης της 

εισαγωγής ή εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων ή υλικών. 

Κανονισμός 19(2) 500 

26.  
Παράλειψη αιτιολόγησης πρακτικών που περιλαμβάνουν μη ιατρική 

απεικονιστική έκθεση, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις του Κανονισμού 20(2). 

Κανονισμός 20(2) 500 

27.  
Παράλειψη αιτιολόγησης πρακτικών που περιλαμβάνουν μη ιατρική 

απεικονιστική έκθεση για διαδικασίες όπου χρησιμοποιείται ιατρικός 

ακτινολογικός εξοπλισμός, για τις οποίες: 

(α) εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις για τις ιατρικές εκθέσεις, όπως 

καθορίζονται στο Μέρος VI των Κανονισμών, περιλαμβανομένων 

των υποχρεώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό, τη βελτιστοποίηση, 

τις ευθύνες, την κατάρτιση και την ειδική προστασία κατά την 

εγκυμοσύνη και την κατάλληλη συμμετοχή του εμπειρογνώμονα 

ιατρικής φυσικής, 

(β) ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα, 

αναγνωρισμένα από την Υπηρεσία Ελέγχου, συμβατά με τον 

σκοπό της έκθεσης και την απαιτούμενη ποιότητα της εικόνας, 

(γ) όπου είναι πρακτικά εφικτό, εφαρμόζονται διαγνωστικά επίπεδα 

αναφοράς. 

Κανονισμός 

20(4)(γ) 

(i)-(iii) 

500 
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28.  
Για πρακτικές που περιλαμβάνουν μη ιατρική απεικονιστική έκθεση και 

για διαδικασίες όπου δεν χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός, 

παράλειψη συμμόρφωσης με τα περιοριστικά επίπεδα δόσης, τα οποία 

πρέπει να είναι σημαντικά κατώτερα των ορίων δόσεων για το κοινό και 

η τιμή τους δεν υπερβαίνει τα 0,5 mSv ανά τύπο πρακτικής ανά έτος, με 

την προϋπόθεση ότι η μη ιατρική έκθεση εφαρμόζεται σε μεμονωμένα 

άτομα για τα οποία έχει εκ των προτέρων αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα 

της έκθεσης αυτής. 

Κανονισμός 

20(4)(δ) 

500 

29.  
Διενέργεια μη ιατρικών εκθέσεων σε πρακτικές που περιλαμβάνουν μη 

ιατρική απεικονιστική έκθεση χωρίς εξατομικευμένη αιτιολόγηση, χωρίς 

να συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί ως 

τέτοιοι από την Υπηρεσία Ελέγχου κατά την έγκριση της εν λόγω 

πρακτικής. 

Κανονισμός 

20(4)(ε) 

500 

30.  
Για πρακτικές που περιλαμβάνουν μη ιατρική απεικονιστική έκθεση, 

παράλειψη ενημέρωσης από τον ιατρό και επιδίωξης εξασφάλισης της 

συναίνεσης του ατόμου που πρόκειται να εκτεθεί. 

Κανονισμός 

20(4)(στ) 

500 

31.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει μέτρα, ώστε να 

καλλιεργείται και διατηρείται στο προσωπικό νοοτροπία ασφάλειας και 

προστασίας, η οποία να περιλαμβάνει ατομική και συλλογική δέσμευση 

για την ασφάλεια και την προστασία. 

Κανονισμός 21(1) 500 

32.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να καταρτίζει και εφαρμόζει 

μέτρα για την ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων. 

Κανονισμός 

21(1)(α) 

500 

33.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να καταρτίζει και εφαρμόζει 

προγράμματα ασφάλειας και προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες 

για την ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων, κατάλληλα για 

κάθε κατάσταση έκθεσης, τα οποία να περιλαμβάνουν τη θέσπιση 

στόχων για την ασφάλεια και προστασία, καθώς και την εφαρμογή 

κατάλληλων και επαρκών μέτρων, ανάλογα με τους κινδύνους από την 

ακτινοβολία που συνδέεται με την κάθε κατάσταση έκθεσης. 

Κανονισμός 

21(1)(β) 

400 

34.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να αναθεωρεί συστηματικά τα 

μέτρα που λαμβάνονται για την ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων 

εργαζομένων ως προς την αποτελεσματικότητά τους, να εντοπίζει 

τυχόν βλάβες ή ελλείψεις και να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των 

συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν ξανά στη δημιουργία των βλαβών 

ή ελλείψεων αυτών. 

Κανονισμός 

21(1)(γ) 

400 

35.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την ακτινοπροστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων 

είναι ικανά για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Κανονισμός 

21(1)(δ) 

400 
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36.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση των εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό 

εργοδοτεί άτομα να διασφαλίζει ότι υπάρχει σαφής καταμερισμός των 

ευθυνών για την προστασία των εργαζόμενων σε οποιαδήποτε 

κατάσταση έκθεσης και ιδίως για την προστασία των εργαζομένων 

έκτακτης ανάγκης, των εργαζομένων που εμπλέκονται στην 

αποκατάσταση ραδιομιασμένου εδάφους, ραδιομιασμένων κτιρίων και 

άλλων κατασκευών και των εργαζομένων που εκτίθενται σε ραδόνιο 

στον χώρο εργασίας. 

Κανονισμός 

21(3) 

500 

37.  
Παράλειψη εργοδότη να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τη 

δυνητική έκθεση των εργαζομένων του που βρίσκονται υπό την ευθύνη 

άλλου εργοδότη ή άλλης επιχείρησης. 

Κανονισμός 

21(4) 

400 

38.  
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη που έχει υπό την ευθύνη της/του 

εργαζόμενους να παραχωρεί στον εργοδότη των εργαζομένων αυτών 

πρόσβαση στην ενημέρωση που τηρεί σχετικά με τη δυνητική έκθεση 

των εργαζομένων αυτών. 

Κανονισμός 

21(4) 

300 

39.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η προστασία 

των εκτιθέμενων εργαζομένων κατά τη λειτουργία βασίζεται στην 

προκαταρκτική αξιολόγηση για την αναγνώριση της φύσης και του 

μεγέθους του ραδιολογικού κινδύνου για τους εκτιθέμενους 

εργαζομένους. 

Κανονισμός 

22(α) 

400 

40.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η προστασία 

των εκτιθέμενων εργαζομένων κατά τη λειτουργία βασίζεται στη 

βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας σε όλες τις συνθήκες εργασίας 

και μεταξύ άλλων σε επαγγελματικές εκθέσεις ως συνέπεια πρακτικών 

που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις. 

Κανονισμός 

22(β) 

300 

41.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η προστασία 

των εκτιθέμενων εργαζομένων κατά τη λειτουργία βασίζεται στην 

ταξινόμηση των εκτιθέμενων εργαζομένων σε διάφορες κατηγορίες. 

Κανονισμός 

22(γ) 

400 

42.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η προστασία 

των εκτιθέμενων εργαζομένων κατά τη λειτουργία βασίζεται στα μέτρα 

ελέγχου και παρακολούθησης για τις διάφορες περιοχές και συνθήκες 

εργασίας, περιλαμβανομένης, όπου αυτό απαιτείται, της ατομικής 

παρακολούθησης. 

Κανονισμός 

22(δ) 

500 

43.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η προστασία 

των εκτιθέμενων εργαζομένων κατά τη λειτουργία βασίζεται στην 

ιατρική παρακολούθηση. 

Κανονισμός 

22(ε) 

500 

44.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η προστασία 

των εκτιθέμενων εργαζομένων κατά τη λειτουργία βασίζεται στην 

εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. 

Κανονισμός 

22(στ) 

500 
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45.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι συνθήκες 

έκθεσης και η προστασία των μαθητευομένων και σπουδαστών ηλικίας 

18 ετών και άνω, κατά τη λειτουργία, είναι ισοδύναμες με εκείνες των 

εκτιθέμενων εργαζομένων της κατηγορίας Α ή Β, όπως οι κατηγορίες 

αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 30, ανάλογα με την περίπτωση και 

ότι οι συνθήκες έκθεσης και η προστασία των μαθητευομένων και 

σπουδαστών ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, κατά τη λειτουργία, είναι 

ισοδύναμες με εκείνες των εκτιθέμενων εργαζομένων της κατηγορίας Β. 

Κανονισμός 

23(α)-(β) 

500 

46.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να συμβουλεύεται, ανάλογα με 

την πρακτική και με βάση κλιμακούμενη προσέγγιση, εμπειρογνώμονες 

ακτινοπροστασίας, για θέματα που εμπίπτουν στους τομείς της 

αρμοδιότητάς τους, όπως αυτοί περιγράφονται στον Κανονισμό 68. 

Κανονισμός 

24(α)-(ε) 

500 

47.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 

για την ακτινοπροστασία σε όλους τους χώρους εργασίας όπου η 

έκθεση των εργαζόμενων ενδέχεται να υπερβαίνει το 1 mSv, ανά έτος, 

σε ενεργό δόση ή τα 15 mSv, ανά έτος, σε ισοδύναμη δόση για τους 

φακούς των οφθαλμών ή τα 50 mSv, ανά έτος, για το δέρμα και τα άκρα 

και να διασφαλίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αντιστοιχούν στη φύση 

των εγκαταστάσεων και των πηγών και στο μέγεθος και τη φύση των 

κινδύνων που συνεπάγεται η πρακτική. 

Κανονισμός 

25(1) 

500 

48.  
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη που λειτουργεί αεροσκάφος, στο 

οποίο η ενεργός δόση κοσμικής ακτινοβολίας στο πλήρωμα ενδέχεται 

να υπερβαίνει τα 6 mSv ανά έτος, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις 

ακτινοπροστασίας των εκτιθέμενων εργαζομένων που προβλέπονται 

στο Μέρος V των Κανονισμών, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατάστασης έκθεσης.  

Κανονισμός 

25(3) 

500 

49.  
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη που λειτουργεί αεροσκάφος να 

λαμβάνει τουλάχιστον τα μέτρα που καθορίζονται στον Κανονισμό 

25(3), όταν η ενεργός δόση στο πλήρωμα ενδέχεται να υπερβαίνει το 1 

mSv ανά έτος. 

Κανονισμός 

25(3)(α)-(δ) 

500 

50.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να εφαρμόζει μέτρα στους 

χώρους εργασίας, τα οποία να περιλαμβάνουν ταξινόμηση σε 

ελεγχόμενες και επιβλεπόμενες περιοχές, βάσει της εκτίμησης των 

αναμενόμενων ετήσιων δόσεων και της πιθανότητας και του μεγέθους 

των πιθανών εκθέσεων. 

Κανονισμός 

26(1) 

500 

51.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να προβαίνει σε διάκριση 

μεταξύ ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχών. 

Κανονισμός 

26(2) 

400 

52.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να ελέγχει συνεχώς τις 

συνθήκες εργασίας στις ελεγχόμενες και τις επιβλεπόμενες περιοχές. 

Κανονισμός 

26(3) 

500 
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53.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι 

ελεγχόμενες περιοχές είναι οριοθετημένες και η πρόσβαση σ’ αυτές 

περιορίζεται στα άτομα που έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες και 

ελέγχεται σύμφωνα με γραπτές διαδικασίες που παρέχουν η επιχείρηση 

ή ο εργοδότης.  

Κανονισμός 

27(1)(α) 

400 

54.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

ελεγχόμενες περιοχές, όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος εξάπλωσης 

ραδιενεργού μίανσης, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα, 

περιλαμβανόμενων μέτρων σχετικά με την είσοδο και έξοδο ατόμων και 

αγαθών στην ελεγχόμενη περιοχή και την παρακολούθηση της 

ραδιενεργού μίανσης εντός της ελεγχόμενης περιοχής και, κατά 

περίπτωση, στις παρακείμενες περιοχές. 

Κανονισμός 

27(1)(α) 

500 

55.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

ελεγχόμενες περιοχές, ανάλογα με τη φύση και την έκταση των 

κινδύνων από ακτινοβολίες στις ελεγχόμενες περιοχές, οργανώνεται 

επίβλεψη του χώρου εργασίας για ακτινοβολίες με βάση τις διατάξεις 

του Κανονισμού 29. 

Κανονισμός 

27(1)(β) 

400 

56.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

ελεγχόμενες περιοχές, τοποθετείται σήμανση για τον τύπο της 

περιοχής, τη φύση των πηγών και τους κινδύνους που απορρέουν από 

αυτές. 

Κανονισμός 

27(1)(γ) 

300 

57.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

ελεγχόμενες περιοχές, εκδίδονται οδηγίες εργασίας, ανάλογα με τον 

κίνδυνο από ακτινοβολίες που απορρέει από τις πηγές και τις 

αντίστοιχες εργασίες. 

Κανονισμός 

27(1)(δ) 

500 

58.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

ελεγχόμενες περιοχές, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και καταρτίζονται 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας και τις 

δραστηριότητές τους. 

Κανονισμός 

27(1)(ε) 

500 

59.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

ελεγχόμενες περιοχές, οι εργαζόμενοι διαθέτουν τον κατάλληλο 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 

Κανονισμός 

27(1)(στ) 

500 

60.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

επιβλεπόμενες περιοχές, ανάλογα με τη φύση και την έκταση των 

κινδύνων από ακτινοβολίες, οργανώνεται επίβλεψη του χώρου 

εργασίας για ακτινοβολίες με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 29. 

Κανονισμός 

28(1)(α) 

300 

61.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

επιβλεπόμενες περιοχές, ανάλογα με την περίπτωση, τοποθετείται 

σήμανση για τον τύπο της περιοχής, τη φύση των πηγών και τους 

κινδύνους που απορρέουν από αυτές. 

Κανονισμός 

28(1)(β) 

300 
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62.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε 

επιβλεπόμενες περιοχές, ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδονται 

οδηγίες εργασίας ανάλογα με τον κίνδυνο από ακτινοβολίες που 

απορρέει από τις πηγές και τις αντίστοιχες εργασίες. 

Κανονισμός 

28(1)(γ) 

300 

63.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να περιλαμβάνει στην 

παρακολούθηση του χώρου εργασίας για ακτινοβολίες, ανάλογα με τη 

περίπτωση τουλάχιστον τη μέτρηση των εξωτερικών ρυθμών δόσης, με 

ένδειξη της φύσης και της ποιότητας των σχετικών ακτινοβολιών και τη 

μέτρηση της συγκέντρωσης ενεργότητας στην ατμόσφαιρα και της 

επιφανειακής πυκνότητας των ραδιονουκλιδίων που δύνανται να 

προκαλέσουν μίανση, με ένδειξη της φύσης τους και της φυσικής και 

χημικής κατάστασής τους. 

Κανονισμός 

29(1)(α)-(β) 

300 

64.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, εφόσον είναι 

απαραίτητο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρακολούθησης του 

χώρου εργασίας για ακτινοβολίες καταγράφονται και χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των ατομικών δόσεων, όπως προβλέπεται στον 

Κανονισμό 31. 

Κανονισμός 

29(2) 

400 

65.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι εκτιθέμενοι 

εργαζόμενοι ταξινομούνται σε δυο κατηγορίες, στην Κατηγορία A και 

στην Κατηγορία B, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό 30. 

Κανονισμός 

30(1)(α)-(β) 

500 

66.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση των εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να αποφασίζει σχετικά με την ταξινόμηση 

συγκεκριμένων εργαζομένων, προτού αυτοί αναλάβουν εργασία, η 

οποία ενδέχεται να συνεπάγεται έκθεσή τους, και να ελέγχει τακτικά την 

ταξινόμηση αυτή βάσει των εργασιακών συνθηκών και της ιατρικής 

παρακολούθησης, καθώς επίσης και των δυνητικών εκθέσεων. 

Κανονισμός 

30(2)(α) 

400 

67.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να παρακολουθεί συστηματικά 

τους εργαζόμενους της κατηγορίας Α, βάσει ατομικών μετρήσεων που 

εκτελούνται από αναγνωρισμένες από την Υπηρεσία Ελέγχου 

υπηρεσίες δοσιμετρίας. 

Κανονισμός 

31(1)(α) 

500 

68.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα 

παρακολούθησης, στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι της κατηγορίας 

Α δύναται να υποβληθούν σε σημαντική έκθεση από εσωτερική 

ακτινοβόληση ή σημαντική έκθεση στους φακούς των οφθαλμών ή τα 

άκρα τους.  

Κανονισμός 

31(1)(β) 

500 

69.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι η 

παρακολούθηση των εργαζομένων κατηγορίας Β μπορεί να καταδείξει 

τουλάχιστον ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ορθώς ταξινομηθεί 

στην κατηγορία Β. 

Κανονισμός 

31(2)(α) 

300 
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70.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, στις 

περιπτώσεις όπου οι ατομικές μετρήσεις δεν είναι δυνατές ή είναι 

ανεπαρκείς, η ατομική παρακολούθηση βασίζεται σε εκτίμηση που 

προέρχεται από ατομικές μετρήσεις που έγιναν σε άλλους εκτιθέμενους 

εργαζόμενους ή από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του 

χώρου εργασίας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 29 ή βάσει 

μεθόδων υπολογισμού αναγνωρισμένων από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός 

31(3) 

300 

71.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να εκτιμά τις σχετικές δόσεις και την 

κατανομή τους στο σώμα των εργαζομένων, σε περίπτωση έκθεσης 

που οφείλεται σε ατύχημα. 

Κανονισμός 

32 

500 

72.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι για κάθε εργαζόμενο 

κατηγορίας Α και για κάθε εργαζόμενο κατηγορίας Β, για τον οποίον 

απαιτείται ατομική παρακολούθηση, τηρείται αρχείο, το οποίο περιέχει 

τα αποτελέσματα της ατομικής παρακολούθησης του κάθε 

εργαζομένου. 

Κανονισμός 

33(1) 

500 

73.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να τηρεί τουλάχιστον τα πληροφοριακά 

στοιχεία για τους εκτιθέμενους εργαζομένους που καθορίζονται στον 

Κανονισμό 33(2). 

Κανονισμός 

33(2)(α)-(γ) 

500 

74.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, του εργοδότη να τηρεί αρχείο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής ζωής των εκτιθέμενων εργαζομένων αλλά και 

μετέπειτα, έως ότου αυτοί συμπληρώσουν ή θα συμπλήρωναν την 

ηλικία των 75 ετών, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι για διάστημα 

μικρότερο των 30 ετών από τον τερματισμό της εργασίας, με την οποία 

σχετίζεται η έκθεση. 

Κανονισμός 

33(3) 

500 

75.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να καταγράφει χωριστά στο αρχείο δόσεων 

τις εκθέσεις που προβλέπονται στους Κανονισμούς 32, 42 και 43. 

Κανονισμός 

33(4) 

500 

76.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να αποστέλλει στην Υπηρεσία Ελέγχου το 

αρχείο δόσεων που αναφέρεται στον Κανονισμό 33(1). 

Κανονισμός 

33(5) 

400 

77.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της 

ατομικής παρακολούθησης, με βάση τους Κανονισμούς 31, 32, 42, 43, 

τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου, της επιχείρησης και του 

εργοδότη των εξωτερικών εργαζόμενων. 

Κανονισμός 

34(1)(α) 

500 
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78.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της 

ατομικής παρακολούθησης, με βάση τους Κανονισμούς 31, 32, 42, 43, 

τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου εκτιθέμενου εργαζομένου. 

Κανονισμός 

34(1)(β) 

400 

79.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της 

ατομικής παρακολούθησης, με βάση τους Κανονισμούς 31, 32, 42, 43, 

υποβάλλονται στην υπηρεσία επαγγελματικής υγείας με στόχο την 

ερμηνεία από αυτήν των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. 

Κανονισμός 

34(1)(γ) 

400 

80.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα της 

ατομικής παρακολούθησης, με βάση τους Κανονισμούς 31, 32, 42, 43, 

αποστέλλονται στην Υπηρεσία Ελέγχου από την επιχείρηση ή, στην 

περίπτωση των εξωτερικών εργαζόμενων, από τον εργοδότη, και 

τηρούνται στο σύστημα δεδομένων ατομικής ακτινολογικής 

παρακολούθησης. 

Κανονισμός 

34(1)(δ) 

400 

81.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη, να παρέχει στους εργαζόμενους 

πρόσβαση στα αποτελέσματα της ατομικής τους παρακολούθησης, 

περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που 

ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν για την εκτίμησή τους ή στους 

υπολογισμούς των δόσεων τους που έγιναν ύστερα από 

παρακολούθηση του χώρου εργασίας. 

Κανονισμός 

34(2) 

500 

82.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη, να διασφαλίζει ότι το σύστημα δεδομένων 

ατομικής ακτινολογικής παρακολούθησης καλύπτει τουλάχιστον τα 

δεδομένα που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Πίνακα των 

Κανονισμών. 

Κανονισμός 

34(4) 

500 

83.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να ανακοινώνει, σε περίπτωση έκθεσης 

λόγω ατυχήματος ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αμελλητί, τα 

αποτελέσματα της ατομικής παρακολούθησης και των υπολογισμών 

των δόσεων στο εκτιθέμενο άτομο και στην Υπηρεσία Ελέγχου.  

Κανονισμός 

34(5) 

500 

84.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα 

μέτρα για την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών μεταξύ της 

επιχείρησης ή, στην περίπτωση εξωτερικών εργαζόμενων, του 

εργοδότη και της Υπηρεσίας Ελέγχου, των υπηρεσιών επαγγελματικής 

υγείας, των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ή των υπηρεσιών 

δοσιμετρίας, για τις δόσεις που έχει προηγουμένως λάβει 

οποιοσδήποτε εργαζόμενος.  

Κανονισμός 

34(6) 

500 
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85.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι, οποτεδήποτε η 

επιχείρηση ή ο εργοδότης εκτελεί πρακτική ή δραστηριότητα με 

ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία είναι δυνατό να συνεπάγεται έκθεση σε 

ακτινοβολία εργοδοτούμενων άλλου εργοδότη, οι εν λόγω εργοδότες και 

η επιχείρηση συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στον Κανονισμό 34, στον βαθμό που είναι αναγκαίος για 

την προστασία των εργοδοτουμένων τους και τη συμμόρφωση προς τις 

διατάξεις των Κανονισμών. 

Κανονισμός 

34(6) 

500 

86.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι η ιατρική 

παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων στηρίζεται στις αρχές 

που διέπουν γενικά την ιατρική της εργασίας.  

Κανονισμός 

35 

500 

87.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι η ιατρική 

παρακολούθηση των εργαζομένων της κατηγορίας Α παρέχεται από 

υπηρεσία επαγγελματικής υγείας και έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί η 

κατάσταση της υγείας των υπό παρακολούθηση εργαζόμενων σε ό,τι 

αφορά την ικανότητά τους να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα που τους 

ανατίθενται.  

Κανονισμός 

35(2) 

500 

88.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι στην υπηρεσία 

επαγγελματικής υγείας παρέχεται πρόσβαση σε κάθε σχετική 

πληροφορία που χρειάζεται, περιλαμβανομένων των συνθηκών του 

περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας των εκτιθέμενων εργαζομένων. 

Κανονισμός 

35(2) 

500 

89.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι η ιατρική 

παρακολούθηση περιλαμβάνει ιατρική εξέταση πριν από την πρόσληψη 

ή την ταξινόμηση ενός εργαζομένου ως εργαζομένου της κατηγορίας Α, 

ώστε να διαπιστωθεί εάν ο εν λόγω εργαζόμενος είναι ικανός να 

εργάζεται ως εργαζόμενος της κατηγορίας Α και για τη θέση για την 

οποία προορίζεται. 

Κανονισμός 

35(3)(α) 

500 

90.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι η ιατρική 

παρακολούθηση περιλαμβάνει περιοδικές εξετάσεις υγείας, τουλάχιστον 

μία φορά τον χρόνο, προκειμένου να καθοριστεί εάν ο εργαζόμενος της 

κατηγορίας Α παραμένει ικανός να εκτελεί τα καθήκοντά του και ότι η 

φύση των εν λόγω εξετάσεων, οι οποίες μπορούν να διενεργηθούν 

όσες φορές κρίνει αναγκαίο η υπηρεσία επαγγελματικής υγείας, 

εξαρτάται από τον τύπο της εργασίας και από την κατάσταση υγείας του 

συγκεκριμένου εργαζομένου. 

Κανονισμός 

35(3)(β) 

500 
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91.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση εξωτερικών 

εργαζόμενων, τον εργοδότη να διασφαλίζει ότι η ιατρική 

παρακολούθηση συνεχίζεται, όταν υποδειχθεί από την υπηρεσία 

επαγγελματικής υγείας, και μετά τον τερματισμό της εργασίας ενός 

εργαζομένου, για όσο διάστημα η υπηρεσία επαγγελματικής υγείας 

κρίνει αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του εργαζομένου αυτού. 

Κανονισμός 

35(4) 

500 

92.  
Παράλειψη από υπηρεσία επαγγελματικής υγείας να εφαρμόζει την 

ιατρική ταξινόμηση:  

(α) κατάλληλος, 

(β) κατάλληλος υπό ορισμένες συνθήκες, και  

(γ) ακατάλληλος, όσον αφορά την καταλληλότητα των εργαζομένων 

της κατηγορίας Α για εργασία. 

Κανονισμός 

36(α)-(γ) 

500 

93.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι κανένας 

εργαζόμενος δεν απασχολείται ή ταξινομείται για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα σε συγκεκριμένη θέση ως εργαζόμενος της κατηγορίας Α, εάν 

σύμφωνα με την ιατρική παρακολούθηση θεωρείται ακατάλληλος για τη 

συγκεκριμένη αυτή θέση. 

Κανονισμός 

37 

500 

94.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι για κάθε 

εργαζόμενο της κατηγορίας Α τηρείται ιατρικός φάκελος, ο οποίος 

ενημερώνεται για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος παραμένει στην 

κατηγορία αυτή. 

Κανονισμός 

38(1)(α) 

400 

95.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση των εξωτερικών 

εργαζόμενων, από τον εργοδότη να φυλάσσει τον ιατρικό φάκελο μέχρι 

το άτομο να συμπληρώσει ή θα συμπλήρωνε την ηλικία των 75 ετών, 

αλλά οπωσδήποτε όχι λιγότερο από 30 έτη μετά τον τερματισμό της 

εργασίας που συνεπάγεται έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. 

Κανονισμός 

38(1)(β) 

500 

96.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, στην περίπτωση των εξωτερικών 

εργαζόμενων, από τον εργοδότη να διασφαλίζει την τήρηση ιατρικού 

φάκελου που να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση της 

απασχόλησης ενός εργαζομένου, τα αποτελέσματα των ιατρικών 

εξετάσεων πριν από την πρόσληψη ή την ταξινόμηση του εργαζομένου 

ως εργαζομένου της κατηγορίας Α, τις περιοδικές ιατρικές εξετάσεις, 

καθώς και την καταγραφή των δόσεων. 

Κανονισμός 

38(2) 

500 

97.  
Παράλειψη από υπηρεσία επαγγελματικής υγείας να λαμβάνει κάθε 

περαιτέρω μέτρο, πέραν της ιατρικής παρακολούθησης των 

εκτιθέμενων εργαζομένων, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την 

προστασία της υγείας των εκτιθέμενων ατόμων, όπως περαιτέρω 

εξετάσεις, μέτρα αποραδιομίανσης, επείγουσα ιατρική περίθαλψη ή 

άλλα μέτρα που καθορίζει η υπηρεσία επαγγελματικής υγείας. 

Κανονισμός 

39(1) 

500 
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98.  
Παράλειψη από υπηρεσία επαγγελματικής υγείας να ασκεί ειδική 

ιατρική επίβλεψη σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σημειώνεται 

υπέρβαση οποιουδήποτε από τα όρια δόσης που καθορίζονται στον 

Κανονισμό 8. 

Κανονισμός 

39(2) 

500 

99.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζουν ότι οι 

συνθήκες έκθεσης που έπονται της ειδικής ιατρικής επίβλεψης 

υπόκεινται σε έγκριση από την υπηρεσία επαγγελματικής υγείας. 

Κανονισμός 

39(3) 

500 

100.  
Παράλειψη από τον εργοδότη εξωτερικών εργαζόμενων να διασφαλίζει 

ότι κάθε εξωτερικός εργαζόμενος, τον οποίο εργοδοτεί και που 

ταξινομείται ως εκτιθέμενος εργαζόμενος Κατηγορίας Α, προμηθεύεται 

κατάλληλο Βιβλιάριο Ατομικής Ακτινολογικής Παρακολούθησης, 

σύμφωνα με το Μέρος Ι του Πέμπτου Πίνακα των Κανονισμών, στο 

οποίο καταγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. 

Κανονισμός 

41(1)(α) 

500 

101.  
Παράλειψη τον εργοδότη εξωτερικών εργαζόμενων να διασφαλίζει ότι 

απαγορεύεται η μεταβίβαση του Βιβλιαρίου Ατομικής Ακτινολογικής 

Παρακολούθησης σε οποιονδήποτε άλλον εκτιθέμενο εργαζόμενο. 

Κανονισμός 

41(1)(α) 

500 

102.  
Παράλειψη τον εργοδότη εξωτερικών εργαζόμενων να διασφαλίζει ότι οι 

πληροφορίες που καταγράφονται στο Βιβλιάριο Ατομικής Ακτινολογικής 

Παρακολούθησης οποιουδήποτε εργοδοτούμενού του είναι ανά πάσα 

στιγμή ενημερωμένες κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου εργοδότησης 

των εξωτερικών εργαζόμενων. 

Κανονισμός 

41(1)(β) 

400 

103.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει, είτε άμεσα ή είτε μέσω 

γραπτών συμβατικών συμφωνιών, με τον εργοδότη των εξωτερικών 

εργαζόμενων, τις πρακτικές πτυχές της ακτινοπροστασίας των 

εξωτερικών εργαζόμενων, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη 

φύση των δραστηριοτήτων τους στην επιχείρηση. 

Κανονισμός 

41(2) 

500 

104.  
Παράλειψη από επιχείρηση να εξακριβώνει για τους εξωτερικούς 

εργαζόμενους κατηγορίας Α που εισέρχονται σε ελεγχόμενες περιοχές 

ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλοι από ιατρική 

άποψη για τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται. 

Κανονισμός 

41(3)(α) 

500 

105.  
Παράλειψη από επιχείρηση να εξακριβώνει αν η ταξινόμηση των 

εξωτερικών εργαζόμενων είναι η ενδεδειγμένη, σε συνάρτηση με τις 

δόσεις που ενδέχεται αυτοί να λάβουν μέσα στην επιχείρηση. 

Κανονισμός 

41(3)(β) 

500 

106.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει, για την είσοδο σε 

ελεγχόμενες περιοχές, ότι οι εξωτερικοί εργαζόμενοι, εκτός από τη 

βασική εκπαίδευση σε θέματα ακτινοπροστασίας, έχουν λάβει ειδικές 

οδηγίες και ειδική κατάρτιση για τις ιδιομορφίες του χώρου εργασίας 

όσο και για τις διενεργούμενες δραστηριότητες. 

Κανονισμός 

41(3)(γ) 

300 
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107.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει, για την είσοδο σε 

επιβλεπόμενες περιοχές, ότι οι εξωτερικοί εργαζόμενοι έχουν λάβει 

οδηγίες εργασίας κατάλληλες ως προς τον κίνδυνο από την ακτινοβολία 

που απορρέει από τις πηγές και τις αντίστοιχες εργασίες. 

Κανονισμός 

41(3)(δ) 

500 

108.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί εργαζόμενοι 

διαθέτουν τον κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 

Κανονισμός 

41(3)(ε) 

500 

109.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί εργαζόμενοι 

απολαύουν ατομικής παρακολούθησης της έκθεσης τους, η οποία είναι 

κατάλληλη για τη φύση της δραστηριότητάς τους και ότι υπόκεινται στην 

αναγκαία δοσιμετρική παρακολούθηση. 

Κανονισμός 

41(3)(στ) 

500 

110.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το 

σύστημα ακτινοπροστασίας, όπως ορίζεται στο Μέρος II των 

Κανονισμών. 

Κανονισμός 

41(3)(ζ) 

500 

111.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει, για την είσοδο σε 

ελεγχόμενες περιοχές, τη λήψη ή να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

την καταχώρηση, μετά από κάθε δραστηριότητα, των στοιχείων 

ατομικής παρακολούθησης της έκθεσης κάθε εξωτερικού εργαζόμενου 

κατηγορίας Α. 

Κανονισμός 

41(3)(η) 

500 

112.  
Παράλειψη από τον εργοδότη εξωτερικών εργαζομένων να διασφαλίζει, 

είτε άμεσα είτε μέσω γραπτής συμβατικής συμφωνίας με την 

επιχείρηση, ότι η προστασία των εργαζόμενων από την ακτινοβολία 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών, 

και ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με το σύστημα ακτινοπροστασίας, 

όπως ορίζεται στο Μέρος II των Κανονισμών. 

Κανονισμός 

41(4)(α) 

500 

113.  
Παράλειψη από τον εργοδότη εξωτερικών εργαζομένων να διασφαλίζει 

ότι η επιχείρηση παρέχει την πληροφόρηση και κατάρτιση στον τομέα 

της ακτινοπροστασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό 41. 

Κανονισμός 

41(4)(β) 

500 

114.  
Παράλειψη από τον εργοδότη εξωτερικών εργαζομένων να διασφαλίζει 

ότι η επιχείρηση διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί της υπόκεινται σε 

κατάλληλο υπολογισμό της έκθεσης και ότι οι εργαζόμενοι κατηγορίας Α 

υπόκεινται σε ιατρική παρακολούθηση. 

Κανονισμός 

41(4)(γ) 

500 

115.  
Παράλειψη τον εργοδότη εξωτερικών εργαζομένων να διασφαλίζει ότι η 

επιχείρηση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα ατομικής παρακολούθησης της 

έκθεσης κάθε εργαζόμενου κατηγορίας Α σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του 

Πέμπτου Πίνακα των Κανονισμών αποστέλλονται στην Υπηρεσία 

Ελέγχου και επικαιροποιούνται συνεχώς στο σύστημα ατομικής 

ακτινολογικής παρακολούθησης. 

Κανονισμός 

41(4)(δ) 

500 
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116.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, για ειδικές 

ατομικές επαγγελματικές εκθέσεις που εγκρίνονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών εργασιών, οι εκθέσεις 

αυτές περιορίζονται χρονικά, καθώς και τοπικά, σε ορισμένους χώρους 

εργασίας, και ότι τηρούνται τα μέγιστα όρια έκθεσης που ορίζει η 

Υπηρεσία Ελέγχου για τη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Κανονισμός 

42(1) 

500 

117.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε ειδικές 

ατομικές επαγγελματικές εκθέσεις που εγκρίνονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών εργασιών, επιτρέπεται να 

υποβάλλονται μόνον οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Α ή τα πληρώματα 

των διαστημικών οχημάτων. 

Κανονισμός 

42(2)(α) 

500 

118.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι 

μαθητευόμενοι, οι σπουδαστές, οι έγκυες εργαζόμενες και, εφόσον 

υπάρχει κίνδυνος πρόσληψης ραδιονουκλιδίων ή σωματικής 

ραδιενεργού μίανσης, οι γαλουχούσες εργαζόμενες, αποκλείονται από 

κάθε ειδική ατομική επαγγελματική έκθεση για την εκτέλεση ορισμένων 

ειδικών εργασιών μετά από έγκριση της Υπηρεσίας Ελέγχου. 

Κανονισμός 

42(2)(β) 

500 

119.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να αιτιολογεί τις ειδικές ατομικές 

επαγγελματικές εκθέσεις εκ των προτέρων και τις συζητά διεξοδικά με 

τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους τους, την υπηρεσία 

επαγγελματικής υγείας και τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας. 

Κανονισμός 

42(2)(γ) 

500 

120.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε ειδικές 

ατομικές επαγγελματικές εκθέσεις που εγκρίνονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών εργασιών, στους 

εκτιθέμενους εργαζόμενους παρέχεται εκ των προτέρων ενημέρωση για 

τους κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση και για τις προφυλάξεις που 

πρέπει να ληφθούν κατά τη συγκεκριμένη εργασία. 

Κανονισμός 

42(2)(δ) 

500 

121.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε ειδικές 

ατομικές επαγγελματικές εκθέσεις που εγκρίνονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών εργασιών, η έκθεση 

γίνεται με τη συναίνεση των εργαζομένων. 

Κανονισμός 

42(2)(ε) 

500 

122.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε ειδικές 

ατομικές επαγγελματικές εκθέσεις που εγκρίνονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών εργασιών, όλες οι δόσεις 

που είναι σχετικές με τις εκθέσεις αυτές καταγράφονται χωριστά στον 

ιατρικό και ατομικό φάκελο του εκτιθέμενου εργαζομένου. 

Κανονισμός 

42(2)(στ) 

500 
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123.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, σε ειδικές 

ατομικές επαγγελματικές εκθέσεις που εγκρίνονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου για την εκτέλεση ορισμένων ειδικών εργασιών, υπέρβαση των 

ορίων δόσης λόγω έκθεσης κατόπιν ειδικής άδειας δεν συνιστά 

αναγκαστικά λόγο αποκλεισμού του εργαζόμενου από τη συνήθη του 

απασχόληση ή μετάθεσης του εργαζόμενου χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

Κανονισμός 

42(3) 

500 

124.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι 

επαγγελματικές εκθέσεις έκτακτης ανάγκης παραμένουν, όπου είναι 

εφικτό, κάτω από τις τιμές των ορίων δόσεως που προβλέπονται στον 

Κανονισμό 8. 

Κανονισμός 

43(1) 

500 

125.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να ενημερώνει τους 

εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης, με σαφήνεια, πλήρως και εκ των 

προτέρων, σχετικά με τους κινδύνους που υφίστανται για την υγεία τους 

από την έκθεση σε ακτινοβολία και τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας, και 

ότι, εφόσον ενδέχεται να εργαστούν σε συνθήκες με πιθανή υπέρβαση 

ενεργού δόσης 100 mSv, αυτοί αναλαμβάνουν δράση εθελοντικώς.  

Κανονισμός 

43(3) 

400 

126.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να εξαιρεί τις εργαζόμενες που 

γνωρίζουν ότι κυοφορούν ή που υπάρχει πιθανότητα να κυοφορούν 

από δράσεις έκτακτης ανάγκης σε συνθήκες με πιθανή υπέρβαση 

ενεργού δόσης 100 mSv. 

Κανονισμός 

43(3) 

500 

127.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, όπου εφαρμόζεται, του φορέα ή 

οργανισμού απόκρισης έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση 

επαγγελματικής έκθεσης έκτακτης ανάγκης, να διασφαλίζει την ατομική 

παρακολούθηση των εργαζομένων έκτακτης ανάγκης και, ανάλογα με 

τις περιστάσεις, την ατομική παρακολούθηση ή εκτίμηση των ατομικών 

δόσεων. 

Κανονισμός 

43(4) 

500 

128.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή, όπου εφαρμόζεται, του φορέα ή 

οργανισμού απόκρισης έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση 

επαγγελματικής έκθεσης έκτακτης ανάγκης, να διασφαλίζει την ειδική 

ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων έκτακτης ανάγκης, ανάλογα 

με τις περιστάσεις. 

Κανονισμός 

43(5) 

500 

129.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να μεριμνά ώστε να 

διενεργούνται μετρήσεις ραδονίου: 

(α) σε χώρους εργασίας εντός των περιοχών που έχουν καθοριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου, οι οποίες βρίσκονται στο 

ισόγειο ή στο υπόγειο κτιρίων, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων 

που περιέχονται στο εθνικό σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο 

ίδιο άρθρο του Νόμου, και 

(β) σε ειδικούς τύπους χώρων εργασίας που προσδιορίζονται στο 

εθνικό σχέδιο δράσης. 

Κανονισμός 

44(2)(α) 

500 
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130.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία 

Ελέγχου ότι σε περιοχές εντός χώρων εργασίας οι συγκεντρώσεις 

ραδονίου, ως ετήσιος μέσος όρος, συνεχίζουν να υπερβαίνουν το 

εθνικό επίπεδο αναφοράς, παρά τα ληφθέντα μέτρα και σύμφωνα με 

την αρχή της βελτιστοποίησης.  

Κανονισμός 

44(3) 

500 

131.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι από τις 

ιατρικές εκθέσεις πρέπει να προκύπτει επαρκής ωφέλεια, αφού το 

σύνολο των δυνητικών ή θεραπευτικών ωφελημάτων, 

περιλαμβανομένων των άμεσων ωφελημάτων για την ανθρώπινη υγεία 

και των ωφελημάτων για την κοινωνία, σταθμιστεί έναντι της ατομικής 

βλάβης που ενδέχεται να προκαλέσει η έκθεση, λαμβανομένων υπόψη 

της αποτελεσματικότητας, των ωφελημάτων και των κινδύνων των 

διαθέσιμων εναλλακτικών τεχνικών που έχουν μεν τον ίδιο στόχο, αλλά 

δεν εκθέτουν σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ή εκθέτουν λιγότερο. 

Κανονισμός 

45(1) 

500 

132.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να αιτιολογεί προκαταρκτικά 

όλες οι ιατρικές εκθέσεις ατόμων, βάσει των στόχων της έκθεσης και 

των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ατόμου.  

Κανονισμός 

45(2)(β) 

500 

133.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να αξιολογεί και τεκμηριώνει σε 

ειδικές περιπτώσεις την ειδική έκθεση ενός ατόμου, όταν ενώ το είδος 

αυτό πρακτικής που συνεπάγεται ιατρική έκθεση δεν είναι εν γένει 

αιτιολογημένο, η πρακτική αυτή μπορεί ενδεχομένως να αιτιολογείται. 

Κανονισμός 

45(2)(γ) 

500 

134.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι ο παραπέμπων 

και ο ιατρός επιδιώκουν να συγκεντρώνουν προηγούμενες 

διαγνωστικές πληροφορίες ή ιατρικά αρχεία σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 

έκθεση και να εκτιμούν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να 

αποφεύγονται οι άσκοπες εκθέσεις. 

Κανονισμός 

45(2)(δ) 

500 

135.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη προκαταβολικής αιτιολόγησης 

και εξασφάλισης προς τούτο έγκρισης από την αρμόδια Αρχή για 

εκθέσεις στην ιατρική ή βιοϊατρική έρευνα. 

Κανονισμός 

45(2)(ε) 

500 

136.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι από την 

έκθεση των παρεχόντων φροντίδα υπάρχει επαρκής ωφέλεια, 

λαμβανομένων υπόψη των άμεσων ωφελημάτων για την υγεία των 

ασθενών, των πιθανών ωφελημάτων για τους παρέχοντες φροντίδα και 

τη βλάβη που δύναται να προκαλέσει η έκθεση. 

Κανονισμός 

45(2)(ζ) 

500 
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137.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι οποιαδήποτε 

ιατρική ακτινολογική διαδικασία σε ασυμπτωματικό άτομο, η οποία 

εκτελείται για την έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας, εκτελείται στο 

πλαίσιο προγράμματος ιατρικής εξέτασης του πληθυσμού ή απαιτεί 

ειδική τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για το συγκεκριμένο άτομο από τον 

ιατρό, κατόπιν συνεννόησης με τον παραπέμποντα, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές των σχετικών ιατρικών επιστημονικών 

ενώσεων και της Υπηρεσίας Ελέγχου. 

Κανονισμός 

45(2)(η) 

500 

138.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να τηρεί όλες τις δόσεις που 

οφείλονται σε ιατρικές εκθέσεις κατά την ακτινοδιάγνωση και την 

επεμβατική ακτινολογία, καθώς και για σκοπούς, σχεδιασμού, 

καθοδήγησης και επαλήθευσης, στα κατώτερα ευλόγως εφικτά επίπεδα 

που απαιτούνται για τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών πληροφοριών, 

λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.  

Κανονισμός 

46(1) 

500 

139.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι, για όλες τις 

ιατρικές εκθέσεις ασθενών για ακτινοθεραπευτικούς σκοπούς, οι 

εκθέσεις των όγκων-στόχων σχεδιάζονται σε ατομικό επίπεδο και η 

χορήγησή τους επαληθεύεται δεόντως, λαμβανομένου υπόψη ότι οι 

δόσεις στους υπόλοιπους όγκους-μη στόχους και ιστούς διατηρούνται 

στα κατώτερα ευλόγως εφικτά επίπεδα σύμφωνα με τον 

ακτινοθεραπευτικό σκοπό της έκθεσης. 

Κανονισμός 

46(1) 

500 

140.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη της μη 

συστηματικής υπέρβασης των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για 

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις κατά τις τυποποιημένες διαδικασίες, 

εφόσον εφαρμόζεται ορθή πρακτική όσον αφορά τη διάγνωση και τις 

τεχνικές επιδόσεις του εξοπλισμού. 

Κανονισμός 

46(2) 

500 

141.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, σε κάθε έργο 

ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας που ενέχει ιατρικές εκθέσεις, οι 

ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά. 

Κανονισμός 

46(3)(α) 

500 

142.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, σε κάθε έργο 

ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας που ενέχει ιατρικές εκθέσεις, τα άτομα 

που συμμετέχουν ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους κινδύνους 

της έκθεσης. 

Κανονισμός 

46(3)(β) 

400 

143.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, σε κάθε έργο 

ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας που ενέχει ιατρικές εκθέσεις και για τα 

άτομα, για τα οποία δεν αναμένεται άμεσο ιατρικό όφελος από την 

έκθεση αυτή, τηρείται το περιοριστικό επίπεδο δόσης του 1 mSv ανά 

έτος ή το περιοριστικό επίπεδο δόσης των 5 mSv ανά έτος, με την 

προϋπόθεση ότι κατά τα πέντε προηγούμενα έτη, περιλαμβανόμενου 

και του έτους κατά το οποίο συμβαίνει η έκθεση, η συνολική δόση του 

ατόμου δεν υπερβαίνει τα 5 mSv. 

Κανονισμός 

46(3)(γ) 

500 
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144.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, σε κάθε έργο 

ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας που ενέχει ιατρικές εκθέσεις, στην 

περίπτωση ασθενών οι οποίοι δέχονται εθελοντικά να υποβληθούν σε 

πειραματική ιατρική πρακτική και οι οποίοι αναμένεται να έχουν 

διαγνωστικό ή θεραπευτικό όφελος από την πρακτική αυτή, ο ιατρός 

ή/και ο παραπέμπων προγραμματίζει τα επίπεδα των δόσεων σε 

ατομική βάση πριν πραγματοποιηθεί η έκθεση. 

Κανονισμός 

46(3)(δ) 

500 

145.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι εφαρμόζεται 

βελτιστοποίηση της προστασίας, η οποία περιλαμβάνει την επιλογή 

εξοπλισμού, τη συνεχή παραγωγή επαρκών διαγνωστικών 

πληροφοριών ή θεραπευτικών αποτελεσμάτων, τις πρακτικές πτυχές 

των ιατρικών ακτινολογικών διαδικασιών, τη διασφάλιση ποιότητας και 

την αξιολόγηση και εκτίμηση των δόσεων σε ασθενείς ή την 

επαλήθευση της χορηγούμενης ραδιενέργειας. 

Κανονισμός 

46(4) 

500 

146.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη τήρησης, στις περιπτώσεις των 

παρεχόντων φροντίδα, του περιοριστικού ορίου δόσης των 5 mSv κατά 

τη χρονική διάρκεια παροχής φροντίδας σε ένα συγκεκριμένο ασθενή. 

Κανονισμός 

46(5)(α) 

500 

147.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη τήρησης, σε περίπτωση 

παροχής φροντίδας σε περισσότερους του ενός ασθενή και για χρονική 

διάρκεια που υπερβαίνει το ένα έτος, του ετήσιου περιοριστικού ορίου 

δόσης των 15 mSv.  

Κανονισμός 

46(5)(β) 

500 

148.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη τήρησης, σε περίπτωση 

παροχής φροντίδας σε ένα συγκεκριμένο ασθενή και όταν η φροντίδα 

παρέχεται από εγκύους, της αθροιστικής δόσης που ενδέχεται να λάβει 

το κύημα/έμβρυο στο 1 mSv καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Κανονισμός 

46(5)(γ) 

500 

149.  
Παράλειψη τήρησης των πιο κάτω περιοριστικών επιπέδων δόσης, σε 

περίπτωση παροχής φροντίδας σε άτομα του οικογενειακού ή στενού 

περιβάλλοντος ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ιώδιο-131:  

(α) Ανήλικοι (περιλαμβανόμενων εμβρύων): 1 mSv 

(β) Ενήλικες ηλικίας μέχρι 60 ετών: 3 mSv 

(γ) Ενήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών: 15 mSv 

Κανονισμός 

46(5)(δ) 

(i)-(iii) 

500 

150.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να καθορίζει κατάλληλες 

οδηγίες για την έκθεση των παρεχόντων φροντίδα, να διασφαλίζει ότι οι 

δόσεις στις οποίες εκτίθενται οι παρέχοντες φροντίδα καταγράφονται σε 

κατάλληλο αρχείο και ότι αυτό παρουσιάζεται ή να αποστέλλεται στην 

Υπηρεσία Ελέγχου, όταν ζητηθεί. 

Κανονισμός 

46(5)(στ) 

500 
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151.  
Παράλειψη από ιατρό ή επιχείρηση να διασφαλίζει ότι, στην περίπτωση 

ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία ή διάγνωση με 

ραδιονουκλίδια, παρέχονται στον ασθενή ή τον εκπρόσωπό του, με 

τρόπο και σε γλώσσα ομιλίας που είναι κατανοητά για τον ασθενή ή τον 

εκπρόσωπό του πληροφορίες για τους κινδύνους από την έκθεση σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Κανονισμός 

46(6)(i) 

400 

152.  
Παράλειψη από ιατρό ή επιχείρηση να διασφαλίζει ότι, στην περίπτωση 

ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία ή διάγνωση με 

ραδιονουκλίδια, παρέχονται στον ασθενή ή τον εκπρόσωπό του, με 

τρόπο και σε γλώσσα ομιλίας που είναι κατανοητά για τον ασθενή ή τον 

εκπρόσωπό του κατάλληλες γραπτές και προφορικές οδηγίες, με στόχο 

τον περιορισμό των δόσεων στα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον 

ασθενή στο κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο πριν από την έξοδο από 

το νοσοκομείο ή την κλινική ή παρόμοιο ίδρυμα. 

Κανονισμός 

46(6)(ii) 

400 

153.  
Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την ιατρική έκθεση, κάθε ιατρική 

έκθεση λαμβάνει χώρα υπό την κλινική ευθύνη ενός ιατρού. 

Κανονισμός 

47(1)(α) 

500 

154.  
Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την ιατρική έκθεση, ο ιατρός, ο 

εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής, ο φυσικός ιατρικής, ο υπεύθυνος 

ακτινοπροστασίας και όσοι νομιμοποιούνται να εκτελούν πρακτικές 

πτυχές κατά τις διαδικασίες ιατρικής έκθεσης συμμετέχουν στη 

διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Κανονισμός 

47(1)(β) 

500 

155.  
Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την ιατρική έκθεση, ο παραπέμπων 

και ο ιατρός συμμετέχουν στη διαδικασία αιτιολόγησης των ιατρικών 

εκθέσεων. 

Κανονισμός 

47(1)(γ) 

500 

156.  
Παράλειψη διασφάλισης ότι, κατά την ιατρική έκθεση, εφόσον είναι 

πρακτικά εφικτό και προτού πραγματοποιηθεί η έκθεση, ο ιατρός ή ο 

παραπέμπων, εξασφαλίζει ότι ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, καθώς 

και οι παρέχοντες φροντίδα, λαμβάνουν κατάλληλες πληροφορίες 

σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη δόση 

ακτινοβολίας που ενέχει η ιατρική έκθεση.  

Κανονισμός 

47(1)(δ) 

500 

157.  
Ανάθεση από επιχείρηση ή εργοδότη ή ιατρό, κατά περίπτωση, των 

πρακτικών πτυχών των ιατρικών εκθέσεων σε ένα ή περισσότερα 

άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν για τον σκοπό αυτό σε έναν 

αναγνωρισμένο τομέα εξειδίκευσης. 

Κανονισμός 

47(2) 

500 
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158.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι υπάρχουν 

γραπτές οδηγίες, με τρόπο και σε γλώσσα ομιλίας που είναι κατανοητές 

από το εμπλεκόμενο προσωπικό για κάθε έκθεση για ιατρικούς 

σκοπούς, περιλαμβανομένων των οδηγιών που αναφέρονται στον Έκτο 

Πίνακα των Κανονισμών, ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα και επαρκή 

μέτρα ώστε οι οδηγίες αυτές να εφαρμόζονται από τους ιατρούς ή τους 

χειριστές και ότι, όταν ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα και ιατρός ή 

χειριστής, εφαρμόζει ο ίδιος τις οδηγίες αυτές. 

Κανονισμός 

48(α)(i)-(ii) 

500 

159.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, για κάθε 

τυποποιημένη ιατρική ακτινολογική διαδικασία, καταρτίζονται γραπτά 

πρωτόκολλα για κάθε εξοπλισμό για σχετικές κατηγορίες ασθενών. 

Κανονισμός 

48(β) 

500 

160.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι οι πληροφορίες 

που αφορούν την έκθεση του ασθενούς αποτελούν μέρος του ιατρικού 

φακέλου του ασθενούς. 

Κανονισμός 

48(γ) 

500 

161.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι τίθενται στη 

διάθεση των παραπεμπόντων κατευθυντήριες γραμμές παραπομπής 

για σκοπούς ιατρικής απεικόνισης, λαμβανομένων υπόψη των δόσεων 

ακτινοβολίας. 

Κανονισμός 

48(δ) 

500 

162.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι σε κάθε ιατρική 

ακτινολογική πρακτική (ακτινοθεραπευτικές πρακτικές, τυποποιημένες 

θεραπευτικές πρακτικές πυρηνικής ιατρικής, ακτινοδιαγνωστικές 

πρακτικές και πρακτικές επεμβατικής ακτινολογίας που συνεπάγονται 

υψηλές δόσεις, άλλες ιατρικές ακτινολογικές πρακτικές) συμμετέχει 

καταλλήλως εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής, ανάλογα με τον  

ακτινολογικό κίνδυνο που ενέχει η πρακτική. 

Κανονισμός 

48(ε)(i)-(iii) 

500 

163.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι οι αξιολογήσεις 

κλινικής πράξης διενεργούνται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. 

Κανονισμός 

48(στ) 

500 

164.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι, σε περίπτωση 

συστηματικής υπέρβασης των διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς, 

διεξάγονται κατάλληλοι τοπικοί έλεγχοι και λαμβάνονται άμεσα 

διορθωτικά μέτρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Κανονισμός 

48(ζ) 

500 

165.  
Διενέργεια ιατρικών εκθέσεων ή διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρακτικής 

πτυχής ιατρικών εκθέσεων από ιατρό ή χειριστή χωρίς αυτός να 

διαθέτει κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις 

ακτινολογικές τεχνικές, καθώς και κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα 

στον τομέα της ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στον Έβδομο Πίνακα των Κανονισμών. 

Κανονισμός 

49(1)(α)-(β) 

500 



51 
 

Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση 

(Κ.Δ.Π. 374/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

166.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη, να ετοιμάζει και διατηρεί σε 

κάθε ακτινολογική εγκατάσταση κατάλληλο αρχείο με στοιχεία για όλους 

τους ιατρούς, τους χειριστές ή τους εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής 

και, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι ο ίδιος ταυτόχρονα ιατρός 

και χειριστής, αρχείο με στοιχεία για τη δική του κατάρτιση, στο οποίο 

θα φαίνονται οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες τα πιο πάνω 

πρόσωπα έτυχαν κατάλληλης και επαρκούς κατάρτισης ή εκπαίδευσης, 

καθώς και η φύση της κατάρτισης ή της εκπαίδευσης αυτής. 

Κανονισμός 

49(2) 

400 

167.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να τηρεί το αρχείο που 

αναφέρεται στον Κανονισμό 49(1) ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή και 

να το παρουσιάζει ή να το αποστέλλει στην Υπηρεσία Ελέγχου, όταν 

ζητηθεί. 

Κανονισμός 

49(3) 

400 

168.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι πληρούνται 

οι απαιτήσεις κατάρτισης και αναγνώρισης για τον ιατρό, τον 

εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής, το φυσικό ιατρικής, τους 

υπεύθυνους ακτινοπροστασίας, καθώς και για τα άτομα που 

αναφέρονται στον Κανονισμό 47(2). 

Κανονισμός 

49(4) 

500 

169.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι όλος ο 

χρησιμοποιούμενος ιατρικός ακτινολογικός εξοπλισμός ελέγχεται 

αυστηρά κατάλληλα και με επάρκεια όσον αφορά την ακτινοπροστασία. 

Κανονισμός 

50(1)(α) 

500 

170.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι θέτει στη 

διάθεση της Υπηρεσίας Ελέγχου επικαιροποιημένη απογραφή του 

ιατρικού ακτινολογικού εξοπλισμού για κάθε ιατρική ακτινολογική 

εγκατάσταση. 

Κανονισμός 

50(1)(β) 

300 

171.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 

κατάλληλα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας και διενεργείται 

εκτίμηση των δόσεων ή έλεγχος της χορηγούμενης ενεργότητας. 

Κανονισμός 

50(1)(γ) 

500 

172.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι πριν από την 

πρώτη κλινική χρήση του εξοπλισμού, πραγματοποιείται δοκιμή 

αποδοχής, και στη συνέχεια πραγματοποιούνται τακτικές δοκιμές 

επιδόσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως και μετά 

από κάθε διαδικασία συντήρησης που ενδέχεται να επηρεάσει την 

απόδοση του εξοπλισμού. 

Κανονισμός 

50(1)(δ) 

500 

173.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει τα απαραίτητα 

μέτρα για τη βελτίωση ανεπαρκών ή ελαττωματικών επιδόσεων του εν 

χρήσει ιατρικού ακτινολογικού εξοπλισμού. 

Κανονισμός 

50(2) 

500 

174.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται 

χρήση εξοπλισμού ακτινοσκόπησης χωρίς τη χρήση συσκευής για τον 

αυτόματο έλεγχο του ρυθμού δόσης ή χωρίς τη χρήση ενισχυτή της 

εικόνας ή ισοδύναμης συσκευής. 

Κανονισμός 

50(4)(α) 

500 
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175.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός 

που χρησιμοποιείται για ακτινοθεραπεία με εξωτερική πηγή 

ακτινοβόλησης με ονομαστική ενέργεια δέσμης η οποία υπερβαίνει το 1 

MeV διαθέτει διάταξη για την επαλήθευση των βασικών παραμέτρων 

ακτινοβόλησης. 

Κανονισμός 

50(4)(β) 

500 

176.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι κάθε 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην επεμβατική ακτινολογία διαθέτει 

διάταξη ή χαρακτηριστικό για την ενημέρωση του ιατρού και όσων 

εκτελούν πρακτικές πτυχές κατά τις ιατρικές διαδικασίες, σχετικά με την 

ποσότητα ακτινοβολίας που παράγεται από τον εξοπλισμό κατά τη 

διαδικασία. 

Κανονισμός 

50(4)(γ) 

500 

177.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι κάθε 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ακτινολογία και την αξονική 

τομογραφία και κάθε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για σκοπούς 

σχεδιασμού, καθοδήγησης και επαλήθευσης, διαθέτει διάταξη ή 

χαρακτηριστικό για την ενημέρωση του ιατρού, στο τέλος της 

διαδικασίας, όσον αφορά τις σχετικές παραμέτρους που απαιτούνται για 

την εκτίμηση της δόσης του ασθενούς. 

Κανονισμός 

50(4)(δ) 

500 

178.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός 

που χρησιμοποιείται στην επεμβατική ακτινολογία και την αξονική 

τομογραφία διαθέτει την ικανότητα διαβίβασης των πληροφοριών που 

απαιτούνται, βάσει της υποπαραγράφου (δ), στο αρχείο της εξέτασης. 

Κανονισμός 

50(4)(ε) 

500 

179.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι με την 

επιφύλαξη των υποπαραγράφων (γ), (δ) και (ε), κάθε νέος ιατρικός 

ακτινοδιαγνωστικός εξοπλισμός που παράγει ιονίζουσα ακτινοβολία, 

διαθέτει διάταξη ή ισοδύναμα μέσα για την ενημέρωση του ιατρού όσον 

αφορά τις σχετικές παραμέτρους για την εκτίμηση της δόσης του 

ασθενούς και, εφόσον ενδείκνυται, ο εξοπλισμός διαθέτει την ικανότητα 

διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στο αρχείο της εξέτασης. 

Κανονισμός 

50(4)(στ) 

500 

180.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι οι ατομικές 

δόσεις των ασθενών καταγράφονται είτε αυτόματα από τον ιατρικό 

ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό που παράγει ιονίζουσα ακτινοβολία είτε 

μετά από υπολογισμό ή εκτίμηση και τηρούνται σε αρχείο. 

Κανονισμός 

50(5) 

500 

181.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι 

χρησιμοποιείται κατάλληλος ιατρικός ακτινολογικός εξοπλισμός, 

πρακτικές τεχνικές και συναφής εξοπλισμός για τις ιατρικές εκθέσεις: 

(α) παιδιών, 

(β) στο πλαίσιο προγράμματος ιατρικής εξέτασης του πληθυσμού, 

(γ) που ενέχουν υψηλές δόσεις στον ασθενή, όπως στην περίπτωση 

της επεμβατικής ακτινολογίας, της πυρηνικής ιατρικής, της αξονικής 

τομογραφίας ή της ακτινοθεραπείας. 

Κανονισμός 

51(1)(α)-(γ) 

500 
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182.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι παρέχεται 

κατάλληλη κατάρτιση σε ιατρικές ακτινολογικές πρακτικές σε ιατρούς και 

άτομα που αναφέρονται στον Κανονισμό 47(2). 

Κανονισμός 

51(2) 

500 

183.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο 

παραπέμπων ή ο ιατρός, κατά περίπτωση, έχει εξετάσει κατά πόσο το 

άτομο που υποβάλλεται σε ιατρικές εκθέσεις κυοφορεί ή γαλουχεί, εκτός 

αν αυτό μπορεί να αποκλεισθεί για προφανείς λόγους ή δεν είναι 

σημαντικό για την ακτινολογική διαδικασία. 

Κανονισμός 

52(1) 

500 

184.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 

αιτιολόγηση και ιδίως στον επείγοντα χαρακτήρα και στη 

βελτιστοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το άτομο που κυοφορεί όσο 

και το κυοφορούμενο έμβρυο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 

αποκλεισθεί η εγκυμοσύνη του ατόμου και ανάλογα με το είδος της 

ιατρικής ακτινολογικής διαδικασίας, ιδίως δε όταν ακτινοβολούνται η 

κοιλιακή και η πυελική χώρα. 

Κανονισμός 

52(2) 

500 

185.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη, για πρακτικές πυρηνικής 

ιατρικής, να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αιτιολόγηση και ιδίως στον 

επείγοντα χαρακτήρα και στη βελτιστοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο το άτομο όσο και το παιδί, στην περίπτωση ατόμου που γαλουχεί, 

ανάλογα με την ιατρική ακτινολογική διαδικασία.  

Κανονισμός 

52(3) 

500 

186.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει μέτρα για την 

αύξηση της ενημέρωσης των ατόμων που αφορά ο Κανονισμός 52, 

αναρτώντας, μεταξύ άλλων, ειδοποιήσεις σε κατάλληλα σημεία. 

Κανονισμός 

52(4) 

500 

187.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο 

για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας και του μεγέθους ακούσιας 

έκθεσης ή έκθεσης λόγω ατυχήματος ατόμων που υποβάλλονται σε 

ιατρικές εκθέσεις. 

Κανονισμός 

53(α) 

500 

188.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να μεριμνά ώστε, στην 

περίπτωση ακτινοθεραπευτικών πρακτικών, το πρόγραμμα 

διασφάλισης της ποιότητας περιλαμβάνει μελέτη του κινδύνου ακούσιας 

έκθεσης ή έκθεσης λόγω ατυχήματος. 

Κανονισμός 

53(β) 

500 

189.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να εφαρμόζει για κάθε ιατρική 

έκθεση κατάλληλο σύστημα αρχειακής καταγραφής και ανάλυσης των 

περιστατικών που ενέχουν ή δυνητικά ενέχουν έκθεση λόγω 

ατυχήματος ή ακούσια ιατρική έκθεση, ανάλογα με τον ακτινολογικό 

κίνδυνο που θέτει η πρακτική. 

Κανονισμός 

53(γ) 

500 

190.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει μέτρα για την 

ενημέρωση του παραπέμποντος και του ιατρού, καθώς και του 

ασθενούς ή του εκπροσώπου του, σχετικά με κάθε σημαντική από 

κλινική άποψη ακούσια έκθεση ή έκθεση λόγω ατυχήματος και τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης. 

Κανονισμός 

53(δ) 

500 
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191.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να δηλώνει το συντομότερο 

δυνατό στην Υπηρεσία Ελέγχου τα σημαντικά περιστατικά που 

λαμβάνουν χώρα, τα οποία καθορίζονται ως τέτοια από την αρμόδια 

Αρχή. 

Κανονισμός 

53(ε)(i)) 

500 

192.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να αναφέρει στην Υπηρεσία 

Ελέγχου τα αποτελέσματα της έρευνας και τα διορθωτικά μέτρα για την 

αποφυγή τέτοιου είδους περιστατικών, εντός του χρονικού διαστήματος 

που καθορίζει η Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός 

53(ε)(ii) 

400 

193.  
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη να εφαρμόζει μηχανισμούς για την 

έγκαιρη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την ακτινοπροστασία από 

τις ιατρικές εκθέσεις, βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν 

αποκομιστεί από σημαντικά περιστατικά. 

Κανονισμός 

53(στ) 

500 

194.  
Παράλειψη επιχείρησης ή εργοδότη που ασκεί πρακτική που ενέχει 

ιατρικές εκθέσεις να αποστέλλει στην Υπηρεσία Ελέγχου, σε ετήσια 

βάση, τα στοιχεία που απαιτούνται και στη μορφή που καθορίζεται από 

την Υπηρεσία Ελέγχου, με σκοπό την εκτίμηση της κατανομής των 

ατομικών δόσεων λόγω ιατρικών εκθέσεων για ακτινοδιαγνωστικούς και 

επεμβατικούς ακτινολογικούς σκοπούς. 

Κανονισμός 

54(2) 

400 

195.  
Παράλειψη από την επιχείρηση υποβολής αίτησης και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, με σκοπό την προστασία του κοινού 

κατά τη λειτουργία εγκαταστάσεων, υπό κανονικές συνθήκες, έναντι 

πρακτικών για τις οποίες απαιτείται έγκριση, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στον Κανονισμό 55(1). 

Κανονισμός 

55(1)(α)-(γ) 

500 

196.  
Παράλειψη από την επιχείρηση λήψης μέτρων για τον έλεγχο της 

πρόσβασης του κοινού στην εγκατάσταση, με σκοπό την προστασία 

του κοινού κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, υπό κανονικές 

συνθήκες, έναντι πρακτικών για τις οποίες απαιτείται έγκριση. 

Κανονισμός 

55(1)(δ) 

500 

197.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 

και ακολουθεί κατάλληλη διαδικασία και μεθοδολογία για την εκτίμηση 

των δόσεων για το κοινό από εγκεκριμένες πρακτικές, το εύρος των 

οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον ενεχόμενο κίνδυνο έκθεσης. 

Κανονισμός 

56(2) 

500 

198.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να προβαίνει σε εκτιμήσεις των 

δόσεων για τα αντιπροσωπευτικά άτομα, όπως απαιτεί η Υπηρεσία 

Ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες των στοιχείων (α) 

έως (γ) του Κανονισμού 56(4)(γ). 

Κανονισμός 

56(4)(γ)(i)-(iii) 

500 

199.  
Παράλειψη από επιχείρηση να τηρεί αρχεία και να τα καθιστά διαθέσιμα 

κατόπιν αιτήσεως σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε σχέση με τις 

μετρήσεις εξωτερικής έκθεσης και ραδιενεργού μίανσης, τις εκτιμήσεις 

πρόσληψης ραδιονουκλιδίων και τα αποτελέσματα της εκτίμησης των 

δόσεων που λαμβάνουν τα αντιπροσωπευτικά άτομα. 

Κανονισμός 

56(4)(δ) 

500 
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200.  
Παράλειψη από επιχείρηση που φέρει την ευθύνη για πρακτικές για τις 

οποίες παρέχεται έγκριση για απόρριψη να εφαρμόζει κατάλληλο 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, αξιολογεί την παρουσία ραδιενεργών ουσιών, σε αέρια ή 

υγρή μορφή, που απορρίπτονται στο περιβάλλον, υπό κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας, και να αποστέλλει τα αποτελέσματα της 

παρακολούθησης στην Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός 57(1) 500 

201.  
Παράλειψη από επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για κάποιον πυρηνικό 

αντιδραστήρα ή εγκατάσταση επανεπεξεργασίας να παρακολουθεί τις 

απορρίψεις ραδιενεργών ουσιών και αποστέλλει τα αποτελέσματα της 

παρακολούθησης στην Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός 57(2) 500 

202.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να επιτυγχάνει και διατηρεί 

βέλτιστα επίπεδα προστασίας των μελών του κοινού. 

Κανονισμός  

58(α) 

500 

203.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να χρησιμοποιεί κατάλληλο 

εξοπλισμό και μεθόδους για τη μέτρηση και την εκτίμηση της έκθεσης 

των μελών του κοινού και της ραδιενεργού μίανσης του περιβάλλοντος, 

Κανονισμός  

58(β) 

500 

204.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να ελέγχει την 

αποτελεσματικότητα και συντήρηση του εξοπλισμού που αναφέρεται 

στην παράγραφο (β) και εξασφαλίζει την τακτική βαθμονόμηση των 

οργάνων μέτρησης, 

Κανονισμός  

58(γ) 

500 

205.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να συμβουλεύεται 

εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων 

που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του Κανονισμού 58. 

Κανονισμός  

58(δ) 

500 

206.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να γνωστοποιεί αμέσως στην 

Υπηρεσία Ελέγχου οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 

σχέση με πρακτικές για τις οποίες είναι υπεύθυνη/ος και να λαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των συνεπειών της έκθεσης. 

Κανονισμός 59(1) 500 

207.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη που σχετίζεται με κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης να πραγματοποιεί μια αρχική προσωρινή εκτίμηση 

των συνθηκών και των συνεπειών της εν λόγω κατάστασης και να 

παρέχει υποστήριξη εφαρμόζοντας μέτρα προστασίας. 

Κανονισμός 59(2) 500 

208.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη, μέσω του εσωτερικού της/του 

σχεδίου έκτακτης ανάγκης, να εφαρμόζει μέτρα προστασίας αναφορικά 

με:  

(α) την πηγή ακτινοβολίας, για να μειωθεί ή να τερματιστεί η 

ακτινοβόληση, καθώς και η έκλυση ραδιονουκλιδίων, 

(β) το περιβάλλον, για να μειωθεί η έκθεση σε άτομα, η οποία 

προκύπτει από ραδιενεργές ουσίες μέσω σχετικών οδών έκθεσης, 

(γ) τα άτομα, για μείωση της έκθεσής τους. 

Κανονισμός 

59(3)(α)-(γ) 

500 
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209.  
Παράλειψη από επιχείρηση να παρέχει στα μέλη του κοινού που 

ενδέχεται να πληγούν σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

από ακτινοβολίες που είναι συνέπεια των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης πληροφόρηση και ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας της 

υγείας που εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους και για τις ενέργειες, 

στις οποίες θα πρέπει να προβούν σε τέτοια περίπτωση. 

Κανονισμός 60(1) 500 

210.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη, μέσω του εσωτερικού της 

σχεδίου έκτακτης ανάγκης να διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες 

πληροφορίες που αναφέρονται στον Κανονισμό 60(1) αφορούν 

τουλάχιστον τα στοιχεία που περιέχονται στο Μέρος Ι του Όγδοου 

Πίνακα των Κανονισμών. 

Κανονισμός 60(3) 500 

211.  
Παράλειψη γνωστοποίησης των παρεχόμενων βάσει του Κανονισμού 

60(3) πληροφοριών στα μέλη του κοινού, για τα οποία γίνεται λόγος, 

χωρίς αυτό να ζητηθεί από τα μέλη του κοινού. 

Κανονισμός 60(4) 500 

212.  
Παράλειψη από επιχείρηση να επικαιροποιεί τις παρεχόμενες με βάση 

τον Κανονισμό 60(3) πληροφορίες, να τις διανέμει ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα και όποτε αυτές υφίστανται σημαντικές αλλαγές στο κοινό 

και να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαρκώς διαθέσιμες 

στο κοινό. 

Κανονισμός 60(5) 500 

213.  
Παράλειψη από επιχείρηση να ενημερώνει αμέσως την Υπηρεσία 

Ελέγχου όταν λαμβάνει χώρα μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που 

είναι συνέπεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, σχετικά με τα 

δεδομένα της κατάστασης έκθεσης έκτακτης ανάγκης, τις ενέργειες στις 

οποίες πρέπει να προβούν τα μέλη του κοινού που πλήττονται 

πραγματικά και τα μέτρα που εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν, 

ανάλογα με την περίπτωση, για την προστασία της υγείας τους. 

Κανονισμός 61(1) 500 

214.  
Παράλειψη των προσώπων που διαθέτουν ή προτίθενται να διαθέτουν 

οικοδομικά υλικά στην αγορά να διασφαλίζουν ότι έχουν προσδιοριστεί 

με μέσο ή τρόπο που αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία Ελέγχου οι 

συγκεντρώσεις ενεργότητας των ραδιονουκλιδίων που αναφέρονται 

στον Δέκατο Πίνακα των Κανονισμών. 

Κανονισμός 

64(3)(α) 

500 

215.  
Παράλειψη των προσώπων που διαθέτουν ή προτίθενται να διαθέτουν 

οικοδομικά υλικά στην αγορά να διασφαλίζουν ότι έχουν παρασχεθεί 

στην Υπηρεσία Ελέγχου οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων και τον αντίστοιχο δείκτη συγκέντρωσης 

ενεργότητας καθώς και άλλους συναφείς παράγοντες, όπως ορίζεται 

στον Δέκατο Πίνακα των Κανονισμών. 

Κανονισμός 

64(3)(β) 
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216.  
Παράλειψη από επιχείρηση που αποκτά εξοπλισμό που περιέχει πηγή 

ακτινοβολίας ή γεννήτρια ακτινοβολίας να διασφαλίζει ότι της 

παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες από τον προμηθευτή ή και τον 

κατασκευαστή της πηγής ή της γεννήτριας ακτινοβολίας, σχετικά με 

τους δυνητικούς ραδιολογικούς κινδύνους και την ορθή χρήση της, τον 

έλεγχο και τη συντήρηση, καθώς και απόδειξη ότι ο σχεδιασμός του 

εξοπλισμού επιτρέπει τον περιορισμό των εκθέσεων στο ευλόγως 

χαμηλότερο εφικτό επίπεδο. 

Κανονισμός 65(1) 500 

217.  
Παράλειψη από επιχείρηση που αποκτά ακτινολογικό ιατρικό εξοπλισμό 

να διασφαλίζει ότι της παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες από τον 

προμηθευτή ή και τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, σχετικά με την 

εκτίμηση του κινδύνου για τους ασθενείς και τα διαθέσιμα στοιχεία της 

κλινικής αξιολόγησης. 

Κανονισμός 65(2) 500 

218.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο 

εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας από τον οποίο λαμβάνει 

υπηρεσίες είναι κατάλληλος να παρέχει συμβουλές σε θέματα που 

σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 

όσον αφορά την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του κοινού ή/και 

σε θέματα που καθορίζονται στον Κανονισμό 68 και για τα οποία ο 

εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας διαθέτει σχετική αναγνώριση από 

την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός  

68(1)-(2) 

500 

219.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι ο 

εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας, συνεργάζεται, ανάλογα με την 

περίπτωση, με τον εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής και τον φυσικό 

ιατρικής της επιχείρησης. 

Κανονισμός 68(3) 400 

220.  
Ενέργειες ή παροχή εξειδικευμένων συμβουλών από εμπειρογνώμονα 

ιατρικής φυσικής, ανάλογα με την περίπτωση, για θέματα άλλα από 

αυτά που αφορούν τη φυσική των ακτινοβολιών και την εφαρμογή τους 

στην ιατρική ή την ανάληψη της ευθύνης της δοσιμετρίας ή φυσικών 

μετρήσεων για την εκτίμηση της δόσης που λαμβάνει ο ασθενής και 

άλλα άτομα που υποβάλλονται σε ιατρικές εκθέσεις ή για τον ιατρικό 

ακτινολογικό εξοπλισμό ή συμβολή σε ζητήματα άλλα από αυτά που 

καθορίζονται στον Κανονισμό 69(2) και για τα οποία διαθέτει σχετική 

αναγνώριση από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός  

69(1)-(2) 

500 

221.  
Παράλειψη από εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής, να συνεργάζεται, 

κατά περίπτωση, με τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας. 

Κανονισμός 69(3) 400 

222.  
Παράλειψη από επιχείρηση να παρέχει στον υπεύθυνο 

ακτινοπροστασίας τα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

Κανονισμός 

70(1)(β) 

500 

223.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διορίζει υπεύθυνο ακτινοπροστασίας, ο 

οποίος να αναφέρεται απευθείας στην επιχείρηση.  

Κανονισμός 

70(1)(γ) 

500 
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224.  
Παράλειψη από τον εργοδότη εξωτερικών εργαζομένων να διορίζει 

υπεύθυνο ακτινοπροστασίας, ανάλογα με την περίπτωση, για την 

επιτήρηση ή την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων 

ακτινοπροστασίας, στον βαθμό που αφορούν την προστασία των 

εργοδοτούμενών του. 

Κανονισμός 

70(1)(γ) 

500 

225.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι, ανάλογα με τη φύση της 

πρακτικής, στον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας που διορίζει ανατίθενται 

καθήκοντα σχετικά με τα ζητήματα που καθορίζονται στον Κανονισμό 

70(2).  

Κανονισμός 70(2) 500 

226.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος 

ακτινοπροστασίας συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με τον 

εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας και τον εμπειρογνώμονα ιατρικής 

φυσικής, στους τομείς αρμοδιότητάς τους. 

Κανονισμός 

70(3)(β) 

500 

227.  
Παράλειψη από επιχείρηση να τηρεί τις ανοικτές πηγές που κατέχει υπό 

έλεγχο, όσον αφορά τη θέση, τη χρήση και, όταν δεν είναι πλέον 

απαραίτητες, την ανακύκλωση ή την απόρριψη ή τη διάθεσή τους. 

Κανονισμός 71(1) 500 

228.  
Παράλειψη από επιχείρηση να τηρεί αρχεία για κάθε ανοικτή πηγή υπό 

την ευθύνη της, περιλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τη θέση, τη 

μεταφορά, την απόρριψη ή τη διάθεσή τους. 

Κανονισμός 71(2) 500 

229.  
Παράλειψη από επιχείρηση να ενημερώνει αμέσως την Υπηρεσία 

Ελέγχου σχετικά με κάθε απώλεια, κλοπή, σημαντική διαρροή ή μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση ή έκλυση ή απελευθέρωση. 

Κανονισμός 71(3) 500 

230.  
Παράλειψη από επιχείρηση να τηρεί υπό τον έλεγχό της τις κλειστές 

πηγές που κατέχει και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τη 

θέση, τη χρήση και, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες, την ανακύκλωση 

ή τη διάθεσή τους. 

Κανονισμός 72(1) 500 

231.  
Παράλειψη από επιχείρηση να τηρεί αρχεία για κάθε κλειστή πηγή υπό 

την ευθύνη της, καθώς και για τη θέση, τη μεταφορά και τη διάθεσή της. 

Κανονισμός 72(2) 500 

232.  
Παράλειψη από επιχείρηση να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία 

Ελέγχου σχετικά με κάθε μεταφορά κλειστών πηγών υψηλής 

ενεργότητας και, κατά περίπτωση, για κάθε επιμέρους μεταφορά 

κλειστών πηγών. 

Κανονισμός 72(3) 500 

233.  
Παράλειψη από επιχείρηση που διαθέτει κλειστή πηγή να ενημερώνει 

αμέσως την Υπηρεσία Ελέγχου σχετικά με κάθε απώλεια, σημαντική 

διαρροή, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιας πηγής. 

Κανονισμός 72(4) 500 
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234.  
Παράλειψη από επιχείρηση, στο πλαίσιο παραχώρησης έγκρισης για 

πρακτικές που περιλαμβάνουν κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας, να 

λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση και τον έλεγχο 

των πηγών, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που αυτές 

καθίστανται εκτός χρήσης, τα οποία δύνανται να προβλέπουν τη 

μεταφορά των εκτός χρήσης κλειστών πηγών στον προμηθευτή ή την 

τοποθέτησή τους σε μια εγκατάσταση διάθεσης ή αποθήκευσης ή την 

υποχρέωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή να τις παραλάβει. 

Κανονισμός  

73(α) 

500 

235.  
Παράλειψη από επιχείρηση, στο πλαίσιο παραχώρησης έγκρισης για 

πρακτικές που περιλαμβάνουν κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας, να 

λαμβάνει δέουσα πρόνοια, με την παροχή χρηματικής ασφάλειας ή με 

ισοδύναμο μέσο ανάλογο με την εν λόγω πηγή, για την ασφαλή 

διαχείριση των πηγών όταν αυτές καθίστανται εκτός χρήσης, 

περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η επιχείρηση 

καθίσταται αφερέγγυα ή τερματίζει τις δραστηριότητές της. 

Κανονισμός  

73(β) 

500 

236.  
Παράλειψη από την επιχείρηση εξασφάλισης εκ των προτέρων 

έγκρισης από την Υπηρεσία Ελέγχου για τις πρακτικές που αφορούν 

κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας. 

Κανονισμός 74(2) 500 

237.  
Μεταβίβαση πηγής ακτινοβολίας σε άλλο πρόσωπο, επιχείρηση ή 

εγκεκριμένη εγκατάσταση χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων 

έγκριση από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός 74(3) 500 

238.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι στα αρχεία που αφορούν 

κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

πληροφορίες του Δωδέκατου Πίνακα των Κανονισμών, τηρουμένων 

των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό 75. 

Κανονισμός  

75(α)-(στ) 

500 

239.  
Παράλειψη από επιχείρηση να παρέχει στην Υπηρεσία Ελέγχου 

ηλεκτρονικό αρχείο ή έντυπο αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των 

αρχείων που αναφέρονται στον Κανονισμό 75, εφόσον αυτό απαιτηθεί 

από την Υπηρεσία Ελέγχου. 

Κανονισμός  

75(α)-(στ) 

400 

240.  
Παράλειψη από επιχείρηση να θέτει τα αρχεία της για κλειστές πηγές 

υψηλής ενεργότητας διαθέσιμα προς επιθεώρηση από την Υπηρεσία 

Ελέγχου, όποτε αυτό ζητηθεί. 

Κανονισμός 75 400 

241.  
Παράλειψη από επιχείρηση που εκτελεί δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας να συμμορφώνεται 

τουλάχιστον με τις απαιτήσεις του Δέκατου Τρίτου Πίνακα των 

Κανονισμών. 

Κανονισμός 77(1) 500 
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242.  
Παράλειψη από επιχείρηση, στην οποία έχει παραχωρηθεί έγκριση για 

πρακτικές που περιλαμβάνουν κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας, να 

διασφαλίζει ότι οι κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας και τα δοχεία 

εγκλωβισμού που της παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον 

προμηθευτή συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις απαιτήσεις 

αναγνώρισης και σήμανσης του Δέκατου Τέταρτου Πίνακα των 

Κανονισμών. 

Κανονισμός 77(2) 400 

243.  
Παράλειψη των διευθύνσεων εγκαταστάσεων μεγάλων χώρων 

συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων και σημαντικών εγκαταστάσεων 

ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων ή οποιωνδήποτε άλλων χώρων ή 

εγκαταστάσεων, στους οποίους είναι πιθανό να βρεθούν ή να 

υποβληθούν σε κατεργασία έκθετες πηγές, ή των εργοδοτών που έχουν 

υπό την ευθύνη τους συναφείς χώρους εργασίας, καθώς και των 

προσώπων που έχουν την ευθύνη διεύθυνσης σημαντικών κομβικών 

σημείων διέλευσης, περιλαμβανομένων τελωνειακών σταθμών, να 

διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι (οποιοδήποτε από τα ακόλουθα):  

(α) ενημερώνονται για την πιθανότητα εξεύρεσης ή ανίχνευσης πηγής, 

(β) λαμβάνουν κατάλληλες οδηγίες και κατάρτιση για οπτική ανίχνευση 

των πηγών και των δοχείων εγκλωβισμού τους, 

(γ) λαμβάνουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ιονίζουσες 

ακτινοβολίες και τις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον, 

(δ) ενημερώνονται και τους παρέχεται κατάρτιση για τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται επί τόπου σε περίπτωση εξεύρεσης ή 

ανίχνευσης πηγής ή ύπαρξης υποψίας εξεύρεσης ή ανίχνευσης 

πηγής. 

Κανονισμός 

78(2)(α)-(δ) 

400 

244.  
Παράλειψη των διευθύνσεων εγκαταστάσεων μεγάλων χώρων 

συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων και σημαντικών εγκαταστάσεων 

ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων ή οποιωνδήποτε άλλων χώρων ή 

εγκαταστάσεων, στους οποίους είναι πιθανό να βρεθούν ή να 

υποβληθούν σε κατεργασία έκθετες πηγές, ή των εργοδοτών που έχουν 

υπό την ευθύνη τους συναφείς χώρους εργασίας, να διασφαλίζουν ότι, 

κατά τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και κατάρτισης στον 

τομέα της ακτινοπροστασίας για έκθετες πηγές, η κατάρτιση αυτή 

περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για την ασφαλή διαχείριση των πηγών. 

Κανονισμός 78(3) 500 
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245.  
Παράλειψη των διευθύνσεων εγκαταστάσεων ή των εργοδοτών που 

έχουν υπό την ευθύνη τους μεγάλους χώρους συγκέντρωσης παλαιών 

μετάλλων και σημαντικών εγκαταστάσεων ανακύκλωσης παλαιών 

μετάλλων ή οποιωνδήποτε άλλων χώρων ή εγκαταστάσεων να 

διασφαλίζουν ότι, αναφορικά με την ενημέρωση και κατάρτιση που 

απευθύνεται στους εκτιθέμενους εργαζόμενους (οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα): 

(α) δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας 

και παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πιθανές 

συνέπειες της απώλειας επαρκούς ελέγχου των πηγών, 

(β) γίνεται επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα και τεκμηρίωση 

προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για 

οποιαδήποτε συμβάντα. 

Κανονισμός 

78(3)(α)-(β) 

500 

246.  
Παράλειψη συμμόρφωσης με απαίτηση της Υπηρεσίας Ελέγχου για την 

εγκατάσταση και τη χρήση συστημάτων, συσκευών ή οργάνων για την 

ανίχνευση έκθετων πηγών σε χώρους όπου είναι πιθανό να εξευρεθούν 

ή ανιχνευθούν πηγές, όπως μεγάλοι χώροι συγκέντρωσης παλαιών 

μετάλλων και σημαντικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης παλαιών 

μετάλλων ή σε σημαντικά κομβικά σημεία διέλευσης, όπως είναι οι 

τελωνειακοί σταθμοί. 

Κανονισμός 78(4) 500 

247.  
Παράλειψη των διευθύνσεων εγκαταστάσεων μεγάλων χώρων 

συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων και σημαντικών εγκαταστάσεων 

ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων ή οποιωνδήποτε άλλων χώρων ή 

εγκαταστάσεων, στους οποίους είναι πιθανό να βρεθούν ή να 

υποβληθούν σε κατεργασία έκθετες πηγές, ή των εργοδοτών που έχουν 

υπό την ευθύνη τους συναφείς χώρους εργασίας, καθώς και των 

προσώπων που έχουν την ευθύνη διεύθυνσης σημαντικών κομβικών 

σημείων διέλευσης, περιλαμβανομένων τελωνειακών σταθμών, να 

διασφαλίζουν την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών και 

άμεσης βοήθειας στα πρόσωπα τα οποία υποπτεύονται την παρουσία 

έκθετης πηγής και που συνήθως δεν συμμετέχουν σε εργασίες που 

υπόκεινται σε απαιτήσεις ακτινοπροστασίας. 

Κανονισμός 78(5) 500 

248.  
Παράλειψη συμμόρφωσης με απαίτηση της Υπηρεσίας Ελέγχου για την 

εγκατάσταση και τη χρήση συστημάτων, συσκευών ή οργάνων για την 

ανίχνευση της παρουσίας ραδιομίανσης σε μεταλλικά προϊόντα 

εισαγόμενα από τρίτες χώρες, σε μέρη όπως μεγάλες εγκαταστάσεις 

εισαγωγής μετάλλων ή σε σημαντικά κομβικά σημεία διέλευσης, όπως 

είναι οι τελωνειακοί σταθμοί. 

Κανονισμός 79(1) 500 
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249.  
Παράλειψη των διευθύνσεων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης παλαιών 

μετάλλων ή των εργοδοτών που έχουν υπό την ευθύνη τους συναφείς 

χώρους εργασίας να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία Ελέγχου σε 

περίπτωση που υποπτεύονται ή που γνωρίζουν σχετικά με την τήξη 

έκθετης πηγής ή άλλη σχετική μεταλλουργική εργασία.  

Κανονισμός 79(2) 500 

250.  
Παράλειψη των διευθύνσεων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης παλαιών 

μετάλλων ή των εργοδοτών που έχουν υπό την ευθύνη τους συναφείς 

χώρους εργασίας να εξασφαλίζουν έγγραφη αποδοχή από την 

Υπηρεσία Ελέγχου πριν την χρήση, διάθεση στην αγορά ή απόρριψη 

μετάλλων, τα οποία υποψιάζονται ή γνωρίζουν ότι είναι ραδιομιασμένα 

Κανονισμός 79(2) 500 

251.  
Παράλειψη από τη διεύθυνση οποιασδήποτε εγκατάστασης ή άλλου 

χώρου όπου είναι πιθανό να ανιχνευθούν έκθετες πηγές ή τον εργοδότη 

που έχει υπό την ευθύνη του συναφείς χώρους εργασίας, 

περιλαμβανόμενων μεγάλων χώρων συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων 

και σημαντικών εγκαταστάσεων ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων, στο 

πλαίσιο συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή άλλου 

ισοδύναμου μέσου, να διαθέτει κατάλληλη ασφάλιση ή να εξασφαλίζει 

άλλο ισοδύναμο μέσο ή να προβαίνει σε διευθέτηση για την κάλυψη του 

κόστους επέμβασης για ανάκτηση των έκθετων πηγών. 

Κανονισμός 81(2) 500 

252.  
Στην περίπτωση όπου γίνεται γνωστός ο τελευταίος κάτοχος πηγής, 

πριν αυτή καταστεί έκθετη από αμέλεια ή υπαιτιότητα του κατόχου ή σε 

περίπτωση εντοπισμού έκθετης πηγής σε υποστατικό, εγκατάσταση, 

χώρο, εμπορευματοκιβώτιο ή άλλο σημείο για το οποίο έχει την ευθύνη 

συγκεκριμένο πρόσωπο, παράλειψη του προσώπου αυτού να 

καταβάλει όλο ή μέρος του κόστους επέμβασης για ανάκτηση της 

πηγής. 

Κανονισμός 81(3) 500 

253.  
Παράλειψη από επιχείρηση να εφαρμόζει, κατά περίπτωση, σύστημα 

καταγραφής και ανάλυσης σημαντικών περιστατικών που συνεπάγονται 

ή ενδεχομένως συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια 

ιατρική έκθεση. 

Κανονισμός 

 82(α) 

500 

254.  
Παράλειψη από επιχείρηση να γνωστοποιεί αμέσως στην Υπηρεσία 

Ελέγχου οποιοδήποτε σημαντικό περιστατικό προκαλεί ή ενδέχεται να 

προκαλέσει έκθεση ενός ατόμου πέραν των λειτουργικών ορίων ή των 

συνθηκών λειτουργίας που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις έγκρισης 

σχετικά με επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του κοινού ή όπως 

προσδιορίζεται από την Υπηρεσία Ελέγχου για τις ιατρικές εκθέσεις, 

περιλαμβανόμενων των αποτελεσμάτων της διερεύνησης και των 

διορθωτικών μέτρων για την αποφυγή τέτοιου είδους περιστατικών. 

Κανονισμός 

 82(β) 

500 
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255.  
Παράλειψη επιχείρησης που προτίθεται να κατασκευάσει ή να εισαγάγει 

στην επικράτεια της Δημοκρατίας καταναλωτικά προϊόντα, για τα οποία 

ο σκοπός για τα οποία προορίζονται ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία νέας κατηγορίας ή νέο είδος πρακτικής, να παρέχει στην 

Υπηρεσία Ελέγχου τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στον 

Δεύτερο Πίνακα, Μέρος Ι, (α) έως (ε). 

Δεύτερος Πίνακας, 

Μέρος Ι, (α)-(ε) 

400 

256.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να διασφαλίζει ότι το σύστημα 

δεδομένων ατομικής ακτινολογικής παρακολούθησης των εκτιθέμενων 

εργαζομένων που εφαρμόζει περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα 

που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα, Μέρη Ι και ΙΙ. 

Τέταρτος Πίνακας, 

Μέρη Ι-ΙΙ 

400 

257.  
Νόθευση, κατάχρηση ή παραποίηση του συστήματος δεδομένων 

ατομικής ακτινολογικής παρακολούθησης από την επιχείρηση ή τον 

εργοδότη. 

Τέταρτος Πίνακας, 

Μέρος Ι, 2 

500 

258.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη της έκδοσης από 

την Υπηρεσία Ελέγχου Βιβλιαρίου Ατομικής Ακτινολογικής 

Παρακολούθησης για κάθε εξωτερικό εργαζόμενο. 

Πέμπτος Πίνακας, 

Μέρος Ι 

400 

259.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι στο Βιβλιάριο 

Ατομικής Ακτινολογικής Παρακολούθησης κάθε εξωτερικού 

εργαζόμενου καταχωρούνται τουλάχιστον οι πληροφορίες που 

καθορίζονται στο Πέμπτο Πίνακα, Μέρος Ι, 2(α) έως (γ). 

Πέμπτος Πίνακας, 

Μέρος Ι, 2(α)-(γ) 

400 

260.  
Μεταβίβαση του Βιβλιάριου Ατομικής Ακτινολογικής Παρακολούθησης 

σε άλλο εργαζόμενο. 

Πέμπτος Πίνακας, 

Μέρος Ι, 3 

400 

261.  
Παράλειψη διασφάλισης από επιχείρηση ή εργοδότη ότι δεν 

χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός έγκυρα Βιβλιάρια Ατομικής 

Ακτινολογικής Παρακολούθησης ταυτοχρόνως για έναν εργαζόμενο. 

Πέμπτος Πίνακας, 

Μέρος Ι, 4 

300 

262.  
Παράλειψη εργοδότη που εργοδοτεί εξωτερικούς εργαζόμενους να 

παρέχει στην επιχείρηση ή στον εργοδότη που έχει τον έλεγχο του 

χώρου εργασίας όπου θα εκτελούν δραστηριότητες οι εξωτερικοί 

εργαζόμενοι ή στην αναγνωρισμένη, από την Υπηρεσία Ελέγχου, 

υπηρεσία επαγγελματικής υγείας με την οποία συνεργάζεται ο 

εργοδότης ή η επιχείρηση, τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

καθορίζονται στον Πέμπτο Πίνακα, Μέρος ΙΙ, (α) έως (ε). 

Πέμπτος Πίνακας, 

Μέρος ΙΙ, (α)-(ε) 

400 

263.  
Παράλειψη από επιχείρησης ή εργοδότη που έχει τον έλεγχο του χώρου 

εργασίας όπου εξωτερικοί εργαζόμενοι εκτελούν δραστηριότητες να 

καταγράφει ή διασφαλίζει ότι καταγράφονται στο Βιβλιάριο Ατομικής 

Ακτινολογικής Παρακολούθησης των εξωτερικών εργαζομένων και να 

αποστέλλει ή διασφαλίζει ότι αποστέλλονται στην Υπηρεσία Ελέγχου 

τουλάχιστον οι πληροφορίες που καθορίζονται στον Πέμπτο Πίνακα, 

Μέρος ΙΙΙ, (α) έως (δ). 

Πέμπτος Πίνακας, 

Μέρος ΙΙΙ, (α)-(δ) 

400 



64 
 

Α/Α Παράβαση / Αιτιολογία μη συμμόρφωσης 
Νομική βάση 

(Κ.Δ.Π. 374/2018) 

Ποσό 

εξώδικης 

ρύθμισης (€) 

264.  
Παράλειψη από επιχείρηση ή εργοδότη να ετοιμάζει γραπτές οδηγίες 

που αφορούν εκθέσεις για ιατρικούς σκοπούς, οι οποίες να 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία (α) έως (ια) του Έκτου Πίνακα. 

Έκτος Πίνακας 

(α)-(ια) 

400 

265.  
Παράλειψη ιατρών ή χειριστών να συμπληρώνουν επιτυχώς 

προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν θεωρητικές γνώσεις και 

πρακτικές εμπειρίες, όπως καθορίζεται στον Έβδομο Πίνακα των 

Κανονισμών. 

Έβδομος Πίνακας 

 

500 

266.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να διασφαλίζει ότι εκτελούνται τακτικά κατάλληλες δοκιμές, 

όπως δοκιμές διαρροής βάσει διεθνών προτύπων, για να ελέγχεται και 

να διατηρείται η ακεραιότητα κάθε πηγής. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (α) 

400 

267.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να ελέγχει τακτικά, ανά συγκεκριμένα διαστήματα τα οποία 

δύναται να καθορίζονται από την Υπηρεσία Ελέγχου, ότι κάθε πηγή, 

και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός ο οποίος περιέχει την πηγή, 

εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται σε καλή εμφανώς κατάσταση στη 

θέση χρήσης ή αποθήκευσης. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (β) 

400 

268.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να διασφαλίζει ότι κάθε σταθερή και κινητή πηγή υπόκειται 

σε επαρκή τεκμηριωμένα μέτρα, όπως γραπτά πρωτόκολλα και 

διαδικασίες, με στόχο να αποτρέπεται η άνευ αδείας πρόσβαση σε 

αυτήν ή η απώλεια ή η κλοπή της πηγής ή η φθορά της από πυρκαγιά. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (γ) 

500 

269.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να κοινοποιεί άμεσα στην αρμόδια αρχή κάθε απώλεια, 

κλοπή, διαρροή ή μη εγκεκριμένη χρήση πηγής, να πράττει τα αναγκαία 

για τον έλεγχο της ακεραιότητας κάθε πηγής κατόπιν οποιουδήποτε 

συμβάντος περιλαμβανόμενης της πυρκαγιάς, που μπορεί να έχει 

προκαλέσει βλάβη στην πηγή, και να ενημερώνει, εφόσον ενδείκνυται, 

την Υπηρεσία Ελέγχου σχετικά με το γεγονός και με τα μέτρα που 

έλαβε. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (δ) 

500 

270.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να επιστρέφει κάθε εκτός χρήσεως πηγή στον προμηθευτή 

ή να την τοποθετεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή να τη μεταβιβάζει σε 

άλλον εξουσιοδοτημένο κάτοχο ή επιχείρηση, εκτός εάν συμφωνείται 

άλλως πως με την Υπηρεσία Ελέγχου, εντός εύλογης προθεσμίας, μετά 

τη λήξη της χρήσης. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (ε) 

500 

271.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να βεβαιώνεται ότι, πριν από τη μεταφορά, ο παραλήπτης 

διαθέτει κατάλληλη έγκριση. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (στ) 

500 
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272.  
Παράλειψη επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για κλειστή πηγή υψηλής 

ενεργότητας να ειδοποιεί πάραυτα την Υπηρεσία Ελέγχου για 

οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την 

τυχαία έκθεση εργαζόμενου ή μέλους του κοινού. 

Δέκατος Τρίτος 

Πίνακας, (ζ) 

500 

273.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι, αναφορικά με την 

αναγνώριση και σήμανση κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας που 

κατέχει, ότι κάθε κλειστή πηγή υψηλής ενεργότητας ταυτοποιείται με 

μοναδικό αριθμό, ο οποίος χαράζεται ή σφραγίζεται πάνω στην πηγή, 

εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, καθώς επίσης και στο δοχείο 

εγκλωβισμού της πηγής ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, ή εφόσον πρόκειται 

για επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία εγκλωβισμού και μεταφοράς, το 

δοχείο εγκλωβισμού της πηγής τουλάχιστον να φέρει πληροφορίες 

σχετικά με τη φύση της πηγής. 

Δέκατος Τέταρτος 

Πίνακας, 1(α) 

 

400 

274.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι, αναφορικά με την 

αναγνώριση και σήμανση κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας που 

κατέχει, ότι το δοχείο εγκλωβισμού της πηγής και, όπου είναι εφικτό, η 

πηγή φέρουν κατάλληλη σήμανση και ετικέτα για την προειδοποίηση 

των μελών του κοινού και των εργαζόμενων σχετικά με τον κίνδυνο 

ακτινοβολίας. 

Δέκατος Τέταρτος 

Πίνακας, 1(β) 

 

400 

275.  
Παράλειψη από κατασκευαστή να παρέχει φωτογραφία για κάθε τύπου 

σχεδιασμού κλειστής πηγής υψηλής ενεργότητας που κατασκευάζει, 

καθώς και του τυπικού αντίστοιχου δοχείου εγκλωβισμού. 

Δέκατος Τέταρτος 

Πίνακας, 2 

400 

276.  
Παράλειψη από επιχείρηση να διασφαλίζει ότι κάθε κλειστή πηγή 

υψηλής ενεργότητας που κατέχει συνοδεύεται από γραπτές 

πληροφορίες ταυτοποίησης και σήμανσης σύμφωνα με την παράγραφο 

(1) του Δέκατου Τέταρτου Πίνακα των Κανονισμών και ότι η σήμανση 

και οι ετικέτες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο παραμένουν 

ευανάγνωστες, περιλαμβανομένων φωτογραφιών της πηγής, του 

δοχείου εγκλωβισμού, της συσκευασίας μεταφοράς, του εξαρτήματος ή 

της συσκευής, ανάλογα με την περίπτωση. 

Δέκατος Τέταρτος 

Πίνακας, 3 

500 

 

____________________ 

 

Έγινε στις .………….……….. 2021 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ, 

Αρχιεπιθεωρητής 
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