ΕΙΣΙΙΓΗΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού. σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ύηφισθείσης
ζΐζ Γενεύην το έτος 1060. υπ άριθ. 115 Διεθνούς Συμβασεως «περί προστασίας των εργαζομένων άπό τάς ίοντιζούσας άκτινοβολίας».
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Λ. ΓΕΝΙΚΑ
1. '11 ύπ’ άριθ. 115 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας εψηοίσθη κατά τήν 14ην Γτυνοοον της 1 ενικής Συνδιασκεφεως
της Α'.εΟνοϋς Όργανώσεως Εργασίας, ή όποια συνήλθε·/
εν Γενεύη τον Ιούνιον 1060. εχει σε κυρωΟη μέχρι σήμερον
ύπό τριάκοντα ενός (31) εκ των Κρατών- Μελών της Διε
θνούς ’Οργανώσεως ’Εργασίας (Λ.Ο.Ε.).
2. Τό γεγονός ότι πολυάριθμοι τομείς της επαγγελματι
κής δραστηριότητος περιλαμβάνουν σήμερον εφαρμογές των
ακτινών X καί χρησιμοποίησιν των ακτινοβολιών Ή ειρη
νικούς σκοπούς καθιστά επιτακτικήν την ανάγκην τής ραδιολογικής προστασίας των εργαζομένων εις τούς έν λόγω
τομείς δραστηριότητος. Εΐδικώτερον πρόκειται περί των
εςορυκτικών βιομηχανιών, τής χρησιμοποιήσεως καί τής
προπαρασκευής ραδιενεργών ούσιών, των βασικών βιομη
χανιών ραδιομεταλλουργίας καί ραδιοχ ημεί ας,- των κέντρων
παραγωγής πυρηνικής ενεργεί ας, των κέντρων ερευνών
ώς καί των πάσης φύσεως βιομηχανικών καταστημάτων
ένθα γίνεται χρήσις ραδιενεργών ούσιών — κυρίως ραδι
οϊσοτόπων — καί συσκευών ακτινών X. Επίσης ή χρησιμοποίησις τών ΐοντιζουσών ακτινοβολιών εις την Ιατρό -ήν,
την γεωργίαν καί τάς μεταφοράς προκαλεΐ κινδύνους -ρα
διενεργού μολύνσεως. Δέν είναι βεβαίως δυνατή ή εκτί
μησες τοϋ αριθμού τών εργαζομένων, οί όποιοι δύνανται
νά εκτεθούν, αμέσως ή εμμέσως, εις τον κίνδυνον προσβολής
ύπό τών άκτινοβολιών, δύναται όμως νά ύποστηριχθή ότι
είναι οπωσδήποτε σημαντικός.
3. Τό Διεθνές Γραφεΐον Εργασίας ήρχισε να έπιδετκνύη
ζωηρόν επί τού θέματος ενδιαφέρον ήδη άπό τού 1955,
ότε ή Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας ειχεν υιοθετήσει
άπόφασιν, διά τής οποίας εκαλείτο τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Δ.Γ.Ε. ίνα έξετάση τόν ρόλον, τόν όποιον θά ήδύνατο νά διαδραματίση ή Δ.Ο.Ε. προκειμένου ή υγιεινή, ή
ασφάλεια καί ή καλή διαβίωσις τών εργαζομένων εις τάς
επιχειρήσεις όπου σημειούται αύξηση τής χρησιμοποιήσεως
τής ατομικής ένεργείας διά βιομηχανικούς σκοπούς, νά
αύξηθή εις τό ύψηλότερον δυνατόν επίπεδον.
4. Ύ’πό τό πνεύμα τής άνωτέρω άποφάσεως, τό Διοικη
τικόν Συμβούλιου τού Δ.Γ.Ε. εις τήν 135ην σύνοδον αύτού,
τό 1957, ειχεν επιφορτίσει τον Γενικόν Διευθυντήν τού
Δ.Γ.Ε. όπως τού ύποβάλη σχετικήν έκθεσιν περί τής ίσχυούσης νομοθεσίας καί πρακτικής έπί τού θέματος τής προ
στασίας τών εργαζομένων άπό τάς άκτινοβολίας.
Αξίζει ωσαύτως νά σημειο/θή ότι ό Γεν. Δ /ντής τού
Δ.Γ.Ε. έπεφορτίσθη έπίσης ίνα συγκαλέση ομάδα έμπειρογνωμόνων διά νά μελετήση τό θέμα τής προστασίας
έναντι τών άκτινοβολιών καί τάς έν προκειμένου δραστη
ριότητας τής Δ.Γ.Ε. Uî έμπειρογνώμονες συνεκεντρώθησαν εις Γενεύην τό 1957 καί ΰπέβαλον σχετικήν εκθεσιν.
’Ακολούθως τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού Δ.Γ.Ε. άπεφάσισεν όπως έγγράψη τό θέμα τούτο εις τήν ήμερησίαν
διάταξιν τής 43ης συνόδου τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως
Εργασίας.
5. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψη ’Εργασίας, άποδεχθεϊσα τήν
ύπό τής είδικώς συσταθείσης Επιτροπής της πρότασιν,
έψήφισε, τήν 22αν ’Ιουνίου 1960, τήν ύπ’ άριθ. 1)5 Διεθνή
Σύμβασιν ’Εργασίας ώς καί τήν συμπληρούσαν ταύτην ύπ’
άριθ. 114 Διεθνή Σύστασιν ’Εργασίας.

6.Ή Ελλάς, ήδη διά τού Χ.Δ. 1S1 /1974 (ΦΕΚ 347
-τ. Α') «περί προστασίας έξ ΐοντιζουσών άκτινοβολιών» καί
έπί τώ τέλει πλήρους κατά τό δυνατόν, καί άποτελεσματικής
προστασίας τών εργαζομένων έκ τών κινδύνων τών άκτινοβολιών, προσήρμοσεν έν πολλοΐς έπί τό εύνοϊκώτερον τάς
διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας της πρός τάς τοιαύτας
τής τηρουμένης Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας καί ώς εκ
τούτου, εκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τού ύπό κρίσιν
σχεδίου νόμου, δέν τίθεται θέμα τροποποιήσεως ή συμπ/.ηρώσεο/ς τής εν προκειμένου ίσχυούσης νομοθεσίας.
y. Κατόπιν τών άνωτέρω καί λαμβανομένου ύπ οψιν
ότι ή χώρα μας, περιλαμβάνεται μεταξύ τών ιδρυτικών
Κρατουν - Μελών τής Διεθνούς Όργανώσειος ’Εργασίας
(Δ.Ο.Ε. ), παρίσταται σκόπιμος ή διά τού ύπό κρίσιν σχε
δίου κύρωση τής ύπ’ άριθ. 115 Διεθνούς Συμβάσεως ’Ερ
γασίας «περί προστασίας τών εργαζομένων άπό τάς ίοντιζούσας άκτινοβολίας».
13. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΧ
1. Διά τών διατάξεων τού άρθρου Πρώτου τού σχεδίου
ορίζεται ότι κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή ώς άνω Διεθνής
Σύμβαση ’Εργασίας, παρατιθεμένου τού κειμένου αύτής
έν Ελληνική μεταφράσει καί Γαλλικοί Πρωτοτύπω.
2. Διά τών διατάξεων τού άρθρου, δευτέρου.ορίζεται, ότη
διά "Κοινών ’Αποφάσεων τού '1’πουργού Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών καί τού κατά περίπτωσιν αρμοδίου 'Υπουργού μετά
σύμφιυνον γνώμην τής 'Ελληνικής ’Επιτροπής ’Ατομικής
Ένεργείας θά δύνανται νά καθορίζωνται τά κατάλληλα όρια
έκθέσεως εις ίοντιζούσας άκτινοβολίας διά τούς κάτω τών
18 ετών εργαζομένους, οί οποίοι άπασχολούνται κατά
τρόπον άμεσον εις εργασίας ύπό άκτινοβολίαν.
3. Διά τών διατάξεων τού άρθρου τρίτου προβλέπεται
ή επιβολή ποινών εις τούς παραβαίνοντας τάς διατάξεις
τόσον τής κυρουμένης διεθνούς συμβάσεως όσον καί τών
Κοινών 'Υπουργικών ’Αποφάσεων, τών έκδιδομένων δυ
νάμει τού άρθρου τρίτου τού ύπό ψήφισιν σχεδίου Νόμου.
4. Διά τών .διατάξεων τού άρθρου τετάρτου ορίζονται
τά τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος νόμου.
Γ. Έπί μιας εκάστης τών διατάξεων τής κυρουμένης
θνούς Συμβάσεως σημειούνται τά άκόλουθα :
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1. Εις τό άρθρον 1 αύτής ορίζεται ότι τά έπικυρούντα
ταύτην Κράτη - Μέλη ύποχρεούνται νά εφαρμόζουν αύτήν
διά τής νομοθετικής οδού, διά συλλόγων πρακτικών οδηγιών
ή δΓ ετέριον προσφορών μέτρων, ζητούντα ταυτοχρύνως
τήν γνώμην τών άντιπροσούπων τών εργοδοτών καί τών
εργαζομένων.
2. Εις τό άρθρον 2 ορίζεται ότι :
α) ή σύμβαση εφαρμόζεται επί πάσης δραστηριότητος, ή
όποια συνεπάγεται εκθεσιν τών έργαζομένων εις ίοντιζούσας άκτινοβολίας, ένώ
β) δέν εφαρμόζεται έπί τών ραδιενεργών ούσιών καί τών
συσκευών παραγωγής ΐοντιζουσών άκτινοβολιών μικρών
δόσεων, αί όποϊαι έχουν έξαιρεθή βάσει μιας τών με
θόδων περί ών τό άρθρον 1 άνωτέρω.
3. Εις τό άρθρον 3 προβλέπεται ή λήψη τών καταλλήλων
μέτρων διά τήν άποτελεσματικήν προστασίαν τών έργα
ζομένων άπό τάς ίοντιζούσας άκτινοβολίας καί οί τρόποι
ένεργείας διά τήν έξασφάλισιν τής εν λόγω προστασίας.
4. Εις τό άρθρον 4 ορίζεται ότι αί δραστηριότητες αί
όποϊαι συνεπάγονται έκθεσιν τών έργαζομένων εις ΐοντιζούσας άκτινοβολίας δέον όποη οργανούνται καί έκτελούνται
κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τήν ύπό τής συμβάσεως προβλεπομένην προστασίαν.
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δ. Εις το άρθρον 5 ορίζεται ότι Θά -τρέπει να καταβάλ
λεται κάθε προσπάθεια ώστε νά περιορισθη, κατά το δυ
νατόν, ή εκθεσις των εργαζομένων εις τάς ακτινοβολία'
άλλα καί νά αποφεύγεται πάσα άνευ λόγου εκθεσις εις αύτάς.
6. Εις το άρθρον 6 προβλέπεται ότι αί μέγισται έπιτρεπόμεναι δόσεις ίοντιζουσών ακτινοβολιών, αί όποΐαι είσάγονται εις τόν οργανισμόν τοϋ ανθρώπου, δέον νά κα.θορίζωνται συμφώνως πρός τό Μέρος 1 τής συμβάσεως καί νά
αναθεωρούνται συνεχώς υπό τό πρίσμα τών véojv γνώσεων.
7. Συμφώνως πρός τό άρθρον 7 διά τούς άπασχολουμένους εις εργασίας ύπό ακτινοβολίαν δέον οπούς καθορισθοϋν
προσήκοντα όρια ακτινοβολίας :
α) διά τούς ήλικίας 1S ετών καί άνω,
β) διά τούς ήλικίας κάτω τών 18 ετών.
’Επίσης ορίζεται οτι ούδείς εργαζόμενος ήλικίας κάτω
τών 16 ετών θά δύναται νά άπασχολήται εις εργασίας περιλαμβανούσας τήν χρησιμοποίησιν ίοντιζουσών άκτινοβολ'.ών.
8. Εις τό άρθρον S ορίζεται ότι πρέπει νά καθορισθοϋν
κατάλληλα όρια διά τούς εργαζομένους εκείνους, οί όποιοι
δεν άπασχολοϋνται εις έργασίας ύπό ακτινοβολίας, αλλά
παραμένουν ή διέρχονται άπό μέρη όπου δύνανται νά εκτε
θούν εις ακτινοβολίας ή ραδιενεργούς ούσίας.
9. Εις τό άρθρον 9 προβλέπεται ή ανάγκη καταλλήλου
έπισημάνσεως τών κινδύνων άπό τάς ίοντιζούσας άκτινοβολίας ώς καί σχετικής ένημερώσεως τών εργαζομένων.
10. Εις το άρθρο 10 ορίζεται ότι ή νομοθεσία 0ά πρέπει
νά προβλέπη τήν άνακοίνωσιν τών εργασιών εκείνων, αί
όποιαι συνεπάγονται εκθεσιν τών εργαζομένων εις ίοντιζούσας ακτινοβολίας.
11. Εις τό άρθρον 11 προβλέπεται ή πραγματοποίηση
προσήκοντος ελέγχου τών εργαζομένων καί τών τύπων
έργασίας.
12. Εις τό άρθρον 12 ορίζεται ότι πάντες οί απασχολού
μενοι εις έργασίας ύποκειμένας εις ακτινοβολίας δέον νά
ύφίσταντκι κατάλληλον ιατρικήν έξέτασιν πρό ή αμέσως
μετά τήν πρόσληψίν των εις τοιαύτην έργασίχν, ώς καί μετχγενεστέραν τοιαύτην εις προσήκοντα χρονικά διαστήματα.
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13. Εις τό άρθρον 13 ορίζεται ότι διά τών αύτών μέτρων
διά τών όποιων δίδεται ισχύς εις τήν σύμβαση», συμφώνως
πρός τό άρθρον 1 αύτής, θά καθορίζώνται καί αί περιπτώσεις
όπου λόγω της φύσεως ή τοϋ βαθμού σής έκθέσεως καθί
σταται έπιτκκτική ή ταχεία λήψις μέτρων.
14. Συμφώνως πρός τό άρθρον 14 ούδείς εργαζόμενος
θά απασχολείται ή θά συνέχιση απασχολούμενος, έφ’ όσον
ύπάρχει αντίθετος ιατρική γνωμάτευσις, εις έργασίας, αί
όποΐαι συνεπάγονται εκθεσιν τούτου εις ίοντιζούσας ακτι
νοβολίας.
Ιό. Εις τό άρθρον 15 καθιεροϋται ύποχρέωσις παντός
Κράτους - Μέλους τής Λ.Ο.Ε., τό όποιον έπικυρώνει τήν
σΰμβασιν όπως άναθέση εις καταλλήλους ύπηρεσίας έπιΟεωρήσεως τόν έλεγχον εφαρμογής τών διατάξεών της ή
διαπιστώνη έάν έχη έξασφαλισθή προσήκουσα έπιθεώρησις.
16. Τέλος, διά τών 'υπολοίπων άρθρων 16-23 αύτης
ρυθμίζονται διαδικαστικά, κυρίως, θέματα, τά όποια άνα—
φέρονται είδικώτερον εις τήν καταχώρισιν τώιν επισήμων
έπικυρώσεων τών Κρατών - Μελών, εις τήν έναρξιν ισχύος
αύτης διεθνώς καί έναντι τοϋ κυροΰντος αύτήν Κράτους Μέλους καί εις τήν δυνατότητα καταγγελίας καί άναθεωρήσεώς της.
'Ωσαύτως, προβλέπεται ύποχρέωσις τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Δ.Γ.Ε. όπως άνακοινοϊ τόσον πρός τόν Γεν.
Γραμματέα τοϋ ΟΗΕ όσον καί πρός τά Κράτη - Μέλη
πλήρεις πληροφορίας σχετικώς πρός πάσας τάς καταχωρισθείσας ύπ’ αύτοϋ έπικυρώσεις καί πράξεις καταγγελίας
τής κυρουμένης διεθνοϋς συμβάσεους ώς καί τήν ήμερομηνίαν
άφ’ ής αί έν λόγω έπικυρώσεις καί πράξεις καταγγελίας
άρχονται ίσχύουσαι.
’Εν Άθήναις τη 14 Νοεμβρίου 1979
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