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Υγεία και Ασφάλεια 

• «Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας 
είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των 
εργοδοτών, των εργαζομένων και της 
κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας 
και της ευεξίας των ανθρώπων στο 
εργασιακό περιβάλλον» 

• Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του 
Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας 
στο χώρο εργασίας 



Υγεία και Ασφάλεια στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών  

• Οργάνωση 

• Όργανα 

• Εκπαίδευση 

• Οδηγός Υγείας – Ασφάλειας 

• Διαχείριση κινδύνων 

• Νομοθεσία 













Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας 









Το παράδειγμα της Ακτινοπροστασίας 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 



ΕΙΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Πλαστικό Χαρτί Μόλυβδος 

Νετρόνια 

γ 

β 

α 

Μπετόν/ CxHy 



ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η εφαρμογή της Ακτινοπροστασίας στηρίζεται στο 
ακόλουθο τρίπτυχο: 

1. Απόσταση 

 

2. Θωράκιση 

 

 

3. Χρόνος 



Ακτινοβόληση κατά τη χρήση ανοικτών 
ραδιενεργών πηγών 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 

 Παραλαβή & άνοιγμα ραδιενεργών υλικών 

 

 Επισήμανση, μετρήσεις 

 

 Φύλαξη & μεταφορά ραδιενεργών υλικών μέσα στο 
εργαστήριο 

 

 Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων 

 

 Ατυχήματα 

 



Εξοπλισμός Ακτινοπροστασίας 

 Θωρακίσεις (plexi ή γυαλί για β – Μόλυβδος για γ) 

 Προστατευτικός ρουχισμός 

 Λαβίδες 

 Θωρακισμένα δοχεία φύλαξης ραδιενεργών καταλοίπων 

Μετρητής ακτινοβολίας χώρου με ηχητικό σήμα (Geiger) 

Μετρητής επιφανειακής ρύπανσης (κατάλληλο probe) 

 Kit απορρύπανσης 

 Ετικέτες & τήρηση αρχείων 

 Εξοπλισμός αποκλειστικής χρήσης (πχ, πιπέττες, 
φυγόκεντροι, κλπ) 

 



Γραπτοί Κανόνες εργασίας 

Γραπτοί Κανόνες: 

 Κανονικές συνθήκες εργασίας 

 Ατυχήματα 

 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (1) 

Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου  

 

 Ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τους βασικούς 
κανόνες Ακτινοπροστασίας πριν την εργασία τους με 
ραδιενεργά ραδιοϊσότοπα. 

 

Η πιστή τήρηση των οδηγιών Ακτινοπροστασίας και η 
ορθή χρήση του ειδικού εξοπλισμού είναι προσωπική 
ευθύνη του κάθε εργαζόμενου/φοιτητή και καθιστά την 
εργασία με ραδιοϊσότοπα ασφαλή.  



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
1. Κατά την εργασία με ραδιοϊσότοπα είναι απαραίτητο να 

φοράτε εργαστηριακή ποδιά, δυο ζευγάρια γάντια latex και 
προστατευτικά γυαλιά ώστε να προστατευτείτε σε 
περίπτωση διασποράς. Αποφεύγετε να φοράτε ανοιχτά 
παπούτσια όταν εργάζεστε με ραδιοϊσότοπα.  

2. Πριν κάνετε κάποια εργασία με ραδιοϊσότοπα στρώστε στον 
αποκλειστικό πάγκο εργασίας μερικά φύλλα 
απορροφητικού χαρτιού. Όταν τελειώσετε την εργασία σας, 
πετάξτε τα χαρτιά στον ειδικό κάδο του εργαστηρίου.  

3. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους όπου γίνονται 
εργασίες με ραδιοϊσότοπα. 

 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
4. Μετά το πέρας της εργασίας σας ελέγξτε για τυχόν 

ραδιορύπανση τον πάγκο εργασίας, το πάτωμα και άλλα 
σημεία ή αντικείμενα τα οποία ήρθαν σε επαφή με τα 
χέρια σας. 

5. Τα υγρά κατάλοιπα απορρίπτονται ΜΟΝΟ στον ειδικό 
νιπτήρα. 

6. Τα στερεά κατάλοιπα απορρίπτονται ΜΟΝΟ στους 
ειδικούς κάδους. 

7. Μετά το πέρας της εργασίας με ραδιοϊσότοπα πλένετε 
σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και άφθονο νερό. 

 



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ (1) 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ραδιορύπανση, 
προσπαθήστε να μην την εξαπλώσετε (μην πατάτε, μην 
αγγίζετε). Σημειώστε την περιοχή με μαρκαδόρο.  

2. Φορώντας γάντια σκουπίστε την περιοχή με στεγνό 
απορροφητικό χαρτί διαγράφοντας κύκλους με φορά από 
έξω προς τα μέσα. Μην χρησιμοποιείτε νερό γιατί η 
ρύπανση θα εξαπλωθεί. Αφού κάνετε την διαδικασία αυτή 
ελέγξτε την περιοχή με τον ανιχνευτή.  

3. Σε περίπτωση που κάποιο ραδιοϊσότοπο πέσει στο δέρμα 
σας μην πανικοβληθείτε. Φορώντας γάντια, τρίψτε 
απαλά την περιοχή με σαπούνι και άφθονο νερό 
αποφεύγοντας τη δημιουργία εκδορών.  

 



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ (2) 



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ (3) 



ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΥΓΡΑ 

 

 

ΣΤΕΡΕΑ 

 

 

Τα υγρά κατάλοιπα απορρίπτονται ΑΜΕΣΩΣ μετά τη χρήση με 
ταυτόχρονη ροή νερού για τουλάχιστον 15-20 λεπτά.  

Τα στερεά κατάλοιπα απορρίπτονται με βάση τον χρόνο ημιζωής και την 
ενεργότητα τους. 
• C-14 ,Η-3  απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση, λόγω του μεγάλου χρόνου 
ημιζωής τους. 
• P-32, P-33, S-35   φυλάσσονται σε κάδους από Plexiglas έως ότου η ένδειξη 
του οργάνου ανίχνευσης στην επιφάνεια του σάκου είναι στο επίπεδο του 
φυσικού υποβάθρου (συνήθως 5-6 μήνες). 



ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS – www.eeae.gr 



ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS – www.iaea.org 



Τελική υπενθύμιση 
 

 

Ενημερώνουμε και 
συμβουλευόμαστε ΠΑΝΤΑ τον 
Εμπειρογνώμονα Ακτινοπροστασίας. 


