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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ  

  

 Αγ. Παρασκευή, 28 Μαΐου 2009  

 Α.Π.: Π/199/153 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 γηα ηολ θαζορηζκό θρηηερίωλ τορήγεζες επάρθεηας ζηελ αθηηλοπροζηαζία ζε 

εργαδόκελοσς ζηο τώρο ηες σγείας κε ηαηρούς, ποσ ζσκκεηέτοσλ ζε δηαδηθαζίες κε 

αθηηλοβοιίες. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΔΑΔ ιακβάλνληαο ππφςε: 

 α. ηελ ππ’ αξηζκφλ 17176 θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «πεπί απμοδιοηήηων και λειηοςπγίαρ 

ηος Γ.Σ. ηηρ ΔΔΑΔ» (ΦΔΚ 832Β/15.11.1988) 

 β. ηελ ππ’ αξηζκφλ ΔΔΑΔ/1/829 Τπνπξγηθή Απφθαζε «πεπί μεηαβίβαζηρ ζηον Ππόεδπο ηος 

Γ.Σ. ηηρ ΔΔΑΔ ζηο Γ/νηή και Πποϊζηαμένοςρ Τμημάηων ηηρ Γ/νζηρ Γιοικηηικού ηηρ ΔΔΑΔ ηος 

δικαιώμαηορ να ςπογπάθει «Με γενική εξοςζιοδόηηζη Υποςπγού»» (ΦΔΚ 924/Β/28.12.1988) 

 γ. ηα άξζξα 1.1.4.6.(α) θαη 1.1.7.(ε) ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο (Κ.Τ.Α ππ’ αξηζκ 

1014 (ΦΟΡ) 94 / ΦΔΚ 216Β / 06.03.2001) 

 δ. ηελ κε Α.Π.: Π/204/178/02.06.2005 απόθαζη ηος Πποέδπος ηηρ ΔΔΑΔ «πεξί ζπζηάζεσο 

9κεινχο επηηξνπήο», δπλάκεη ηεο νπνίαο ζπλεζηήζε επηηξνπή, κε έξγν ηε ζχληαμε θαη 

ππνβνιή εηζήγεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΔΑΔ, ζρεηηθήο κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

1.1.4.6.(α) θαη 1.1.7.(ε) ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ρνξήγεζε, απφ 

ηελ ΔΔΑΔ, πηζηνπνηεηηθψλ επάξθεηαο γλψζεσλ θαη θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, 

ζε εξγαδνκέλνπο, κε ηαηξνχο, ζηα ηαηξηθά εξγαζηήξηα αθηηλνβνιηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ ΔΔΑΔ, σο πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο 

 ε. ην πφξηζκα ηεο αλσηέξσ 9κεινχο επηηξνπήο κε Α.Π.: Δ.β/204/09/13.03.09.  

 ζη. ηα πξαθηηθά ηεο 195εο πλεδξίαζεο ηεο 13εο Μαξηίνπ 2009 ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΑΔ  



 δ. φηη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

είλαη ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνληίδνπζεο 

αθηηλνβνιίεο, ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη αζθαινχο ρξήζεο ησλ πεγψλ παξαγσγήο 

αθηηλνβνιηψλ. 

 ε.  φηη ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξαζρεζεί ε γλψζε θαη λα απνθηεζνχλ νη 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα αληαπεμέιζνπλ κε αζθάιεηα ζηα εξγαζηαθά 

ηνπο θαζήθνληα, απνθνκίδνληαο ην φθεινο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν, πνπ ελέρεη ε 

ρξήζε ησλ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ.  

 ζ.  φηη ζην ρψξν ηεο πγείαο ε ζσζηή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ, φζν 

θαη ησλ αζζελψλ, πνπ ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο ή ζεξαπεία κε αθηηλνβνιίεο. 

 η.  φηη ε ΔΔΑΔ, κε βάζε ην ελ γέλεη λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο, παξέρεη εθπαίδεπζε, 

κεηεθπαίδεπζε θαη ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ζην 

αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη αλαγλσξίδεη ηίηινπο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηελ επάξθεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ζην αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο. 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι 

 Άρζρο 1 

θνπφο 

Α. Ο θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ, γηα ηε ρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔΑΔ 

πηζηνπνηεηηθψλ επάξθεηαο γλψζεσλ θαη θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, ζε 

εξγαδνκέλνπο, κε ηαηξνχο, ζηα ηαηξηθά εξγαζηήξηα αθηηλνβνιηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ νπνίσλ νη ηίηινη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ ΔΔΑΔ, σο πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο. 

 Β. Ο θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, κε ζθνπφ ηε 

ρνξήγεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ επάξθεηαο, απφ ηελ ΔΔΑΔ.  

Άρζρο 2 

 Γηα ηοσς κε θαηέτοληες ηίηιοσς ζποσδώλ, πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ ΟΔΔΚ ρνιψλ: 

1.      Με βάζε ηελ παξάγξαθν 1.1.7(ε) ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο, δελ 

πξνβιέπεηαη ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΔΔΑΔ ηεο επάξθεηαο, απφ άπνςε 

αθηηλνπξνζηαζίαο, ζε εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη δελ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ, 

ζρεηηθνχο κε επαγγεικαηηθέο εμεηδηθεχζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε απαζρφιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

εξγαδνκέλσλ ζηα ηαηξηθά εξγαζηήξηα αθηηλνβνιηψλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηνπο  

Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 



2.      Καζνξίδεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο επηά εηψλ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, 

ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα πξνζθνκίζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο επάξθεηαο απφ ηελ ΔΔΑΔ. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο, ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζε ηαηξηθά εξγαζηήξηα 

αθηηλνβνιηψλ απαγνξεχεηαη. 

3.      Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε λέσλ εξγαδνκέλσλ ή 

νη αλαζέζεηο θαζεθφλησλ ζε ήδε ππεξεηνχληεο ζε ηαηξηθά εξγαζηήξηα αθηηλνβνιηψλ, 

νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ζπλαθή βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 

Άρζρο 3 

  

Γηα ηοσς ήδε θαηέτοληες Δίπιωκα Επαγγεικαηηθής Καηάρηηζες, επηπέδνπ 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ, 

(Υεηξηζηέο Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Απεηθνλίζεσλ θαη Υεηξηζηέο Ιαηξηθψλ πζθεπψλ 

Αθηηλνζεξαπείαο), ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ νπνίσλ δελ περηειάκβαλε ηο 

αληηθείκελο ηες αθηηλοπροζηαζίας, πξνβιέπνληαη ηα θάησζη: 

1.      H πηζηνπνίεζε, απφ ηελ ΔΔΑΔ, ηεο επάξθεηαο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, ζε 

ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο 

ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ αθηηλνπξνζηαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμεηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΔΑΔ. 

2.      Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο είλαη εμεηδηθεπκέλα 

αλά ηίηιν ζπνπδψλ, νξγαλψλνληαη δε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη  απφ ηελ ΔΔΑΔ ή ζε 

ζπλεξγαζία κε πηζηνπνηεκέλνπο θαη εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ ΔΔΑΔ, παξφρνπο 

εθπαίδεπζεο.   

3.      Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ εθάζηνηε ζεκηλαξίνπ, θαζψο θαη νη δηδάζθνληεο ηα 

επηκέξνπο αληηθείκελα, ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΔΑΔ.  

Άρζρο 4 

 Οργάλωζε ζεκηλαρίωλ:  

 Α.         1. ηελ νξγάλσζε ησλ ζεκηλαξίσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί    θνξείο, 

ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο Ιαηξηθήο Αθηηλνπξνζηαζίαο (Ιαηξηθέο ρνιέο θαη Ιαηξηθά 

Σκήκαηα ΑΔΙ, Σκήκα Σερλνιφγσλ – Αθηηλνιφγσλ ΣΔΙ), ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο, φπσο ελδεηθηηθά ε Αθηηλνινγηθή Δηαηξεία, ε Δηαηξεία Ππξεληθήο 

Ιαηξηθήο θαη Βηνινγίαο, ε Eηαηξεία Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο, ε Έλσζε Φπζηθψλ 

Ιαηξηθήο Διιάδαο, ν χιινγνο Ραδηνιφγσλ – Σερλνιφγσλ Πηπρηνχρσλ ΣΔΙ, ν Παλειιήληνο 



χιινγνο Σερλνιφγσλ – Αθηηλνιφγσλ θαη ε Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Σερλνιφγσλ – 

Αθηηλνιφγσλ Διιάδνο. 

2. Οη δηδάζθνληεο ππνρξενχληαη λα είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε 

απνδεδεηγκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, 

λα πξνέξρνληαη δε απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ, εθ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: Αθηηλνιφγνη Ιαηξνί, Ππξεληθνί Ιαηξνί, Αθηηλνζεξαπεπηέο, Φπζηθνί Ιαηξηθήο θαη 

Σερλνιφγνη-Αθηηλνιφγνη ΣΔΙ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Δπίζεο, σο 

δηδάζθνληεο, δπλαηφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη θαηέρνληεο δίπισκα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ ΟΔΔΚ (ΥΙΜΑ), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

απαξαηηήησο θαη πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα ζην αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο, απφ ηελ 

ΔΔΑΔ. 

 Όζνη εθ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ επηζπκνχλ λα νξγαλψζνπλ ζρεηηθά ζεκηλάξηα ππνρξενχληαη 

λα ππνβάινπλ ζηελ ΔΔΑΔ αλαιπηηθά  ηα αθφινπζα ζηνηρεία, πξνο έγθξηζε:  

- Αληηθείκελν ζεκηλαξίνπ,  

- Οδεγφ ζπνπδψλ,  

            - Πξφγξακκα ζπνπδψλ (ζπκβαηφ κε ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ ΔΔΑΔ ζρέδην  

   ηνπ Παξαξηήκαηνο Α),  

- Καηάινγν νκηιεηψλ θαη εθπαηδεπηψλ,  

- Τιηθνηερληθή ππνδνκή,  

            - Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

  

Β. Η Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηεο ΔΔΑΔ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο 

ησλ σο άλσ ζεκηλαξίσλ. Η Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηεο ΔΔΑΔ είλαη  επίζεο αξκφδηα γηα ηε 

ζχληαμε ζρεηηθψλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Αδεηψλ θαη 

Διέγρσλ ηεο ΔΔΑΔ. 

  

Άρζρο 5 

 Απφ ηνχδε θαη εθεμήο ε ΔΔΑΔ κεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο 

επάξθεηαο, ζηοσς αποθοίηοσς Στοιώλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλεη 

θαη ην αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο. 

       Αζήλα 28 Μαΐοσ 2009   



 

 

 Γηα ηο  ΔΣ ηες ΕΕΑΕ 

        Ο Πρόεδρος  

Δρ. Χρήζηος Χοσζηάδας 

 

 



            Παράρηεκα A: Στέδηο προγράκκαηος ζποσδώλ προηεηλόκελο από ηελ ΕΕΑΕ 

  

1. Ακηινοπροζηαζία για ηετνολόγοσς ζηην Ακηινολογία 

  

Θεκαηηθή Δλφηεηα Γηάξθεηα (hrs) 

Βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο ησλ αθηηλνβνιηψλ 

Διζαγωγή ζηην αηομική δομή  

Πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα, πεξηνδηθφο πίλαθαο, αηνκηθή 

κάδα, ηζφηνπα ελφο ζηνηρείνπ, δηέγεξζε, ηνληζκφο,  ραξαθηεξηζηηθέο 

αθηίλεο X, bremsstrahlung αθηηλνβνιία  

  

Ραδιενέργεια 

Ππξεληθή ζηαζεξφηεηα, αζηαζείο ππξήλεο, ξαδηντζφηνπα, άιθα, 

βήηα, γάκκα, λεηξφληα, ελεξγφηεηα, λφκνο ηεο ξαδηελεξγνχ 

απνζχλζεζεο, ρξφλνο εκηδσήο, παξαγσγή αθηίλσλ Υ 

  

Αλληλεπίδραζη ηης ακηινοβολίας με ηην ύλη 

Δμαζζέλεζε, Φσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, Φαηλφκελν Compton 

  

Πηγές ακηινοβολίας 

Ηιεθηνκαγλεηηθφ θάζκα, Ινληίδνπζα θαη κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, 

Φπζηθέο θαη ηερλεηέο πεγέο αθηηλνβνιίαο, Σξφπνη έθζεζεο ζηε 

ξαδηελέξγεηα. 

  

2 

Αρτές ανίτνεσζης και μέηρηζης ηης ακηινοβολίας 

Αληρλεπηέο αεξίνπ: ηνληζκνχ, Geiger-Muller, αλαινγηθνί, αληρλεπηέο 

ζπηλζεξηζκνχ, TLDs 

  

1 



Γοζιμεηρικές ποζόηηηες & μονάδες 

Απνξξνθνχκελε δφζε, ηζνδχλακε δφζε, ελεξγφο δφζε, Γφζε 

εηζφδνπ/δέξκαηνο, DAP κνλάδεο : Gray, Sievert 

  

1 

Βιολογικές επιδράζεις 

Άκεζα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα νιφζσκεο αθηηλνβνιίαο, νμχ 

ζχλδξνκν αθηηλνβνιίαο, απνηειέζκαηα κεξηθήο αθηηλνβφιεζεο 

(δέξκα, θαθφο νθζαικψλ, θιαζκαηνπνίεζε), δφζε θαησθιίνπ 

δξηκχηεηα, Υξφλνο εκθάληζεο άκεζσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 

αθηηλνβφιεζε θαη αλάγθε ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο –follow 

up- αζζελψλ) 

ηνραζηηθά απνηειέζκαηα (Καξθίλνο, θιεξνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

πεγέο δεδνκέλσλ (επηδψληεο αηνκηθψλ βνκβψλ, ηαηξηθέο εθζέζεηο, 

αλζξαθσξχρνη), ζρέζε δφζεο-απνηειέζκαηνο) 

Δηδηθέο νκάδεο αζζελψλ 

  

1 

ύζηημα ακηινοπροζηαζίας 

Διιεληθή λνκνζεζία, θνηλνηηθνί θαη δηεζλείο θαλνληζκνί θαη νδεγίεο, 

Αξρή ηεο αηηηνιφγεζεο, αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο, αξρή ησλ 

νξίσλ δφζεσλ, ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ (ειεγρφκελε, επηβιεπφκελε) 

Σξφπνη πξνζηαζίαο: ρξφλνο, απφζηαζε, ζσξάθηζε 

  

1 

Σετνολογία Ακηινολογίας 

Γελλήηξηα-Λπρλία παξαγσγήο αθηίλσλ-X, παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο, 

θαηεπζπληήξεο, δηαθξάγκαηα 

Σερληθέο – Κιαζζηθή αθηηλνδηαγλσζηηθή, αθηηλνζθφπεζε, 

καζηνγξαθία, επεκβαηηθή αθηηλνινγία, ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία 

  

2 

Αθηηλνπξνζηαζία ζηελ Αθηηλνινγία   4 



Ακηινοπροζηαζία προζωπικού 

Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο – ζσξάθηζε 

Αηνκηθφ δνζίκεηξν, νξηνζέηεζε πεξηνρψλ, ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

  

Ακηινοπροζηαζία αζθενούς 

Έθζεζε αζζελνχο, Αηηηνιφγεζε, Βειηηζηνπνίεζε (Σερληθέο κείσζεο 

δφζεο, ΠΔΓ, ΓΔΑ) 

Δηδηθέο νκάδεο αζζελψλ (παηδηά, έγθπεο) 

  

Γιαζθάλιζη ποιόηηηας 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

Πνηνηηθφο έιεγρνο κεηξεηηθψλ, απεηθνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

   

Αηστήμαηα 

Παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ θαη ζπρλψλ πεξηζηαηηθψλ. ‘Μαζήκαηα’ 

απφ ηα αηπρήκαηα. Αλαθνξά αηπρήκαηνο 

  

  

2. Ακηινοπροζηαζία για ηετνολόγοσς ζηην Πσρηνική Ιαηρική 

  

  

Θεκαηηθή Δλφηεηα Γηάξθεηα (hrs) 

Βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο ησλ αθηηλνβνιηψλ 

Διζαγωγή ζηην αηομική δομή  

Πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα, πεξηνδηθφο πίλαθαο, αηνκηθή 

κάδα, ηζφηνπα ελφο ζηνηρείνπ, δηέγεξζε, ηνληζκφο,  ραξαθηεξηζηηθέο 

αθηίλεο X, bremsstrahlung αθηηλνβνιία  

2 



  

Ραδιενέργεια 

Ππξεληθή ζηαζεξφηεηα, αζηαζείο ππξήλεο, ξαδηντζφηνπα, άιθα, 

βήηα, γάκκα, λεηξφληα, ελεξγφηεηα, λφκνο ηεο ξαδηελεξγνχ 

απνζχλζεζεο, ρξφλνο εκηδσήο, παξαγσγή αθηίλσλ Υ 

  

Αλληλεπίδραζη ηης ακηινοβολίας με ηην ύλη 

Δμαζζέλεζε, Φσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, Φαηλφκελν Compton 

  

Πηγές ακηινοβολίας 

Ηιεθηνκαγλεηηθφ θάζκα, Ινληίδνπζα θαη κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, 

Φπζηθέο θαη ηερλεηέο πεγέο αθηηλνβνιίαο, Σξφπνη έθζεζεο ζηε 

ξαδηελέξγεηα. 

  

Αρτές ανίτνεσζης και μέηρηζης ηης ακηινοβολίας 

Αληρλεπηέο αεξίνπ: ηνληζκνχ, Geiger-Muller, αλαινγηθνί, αληρλεπηέο 

ζπηλζεξηζκνχ, TLDs 

  

1 

Γοζιμεηρικές ποζόηηηες & μονάδες 

Απνξξνθνχκελε δφζε, ηζνδχλακε δφζε, ελεξγφο δφζε 

κνλάδεο : Gray, Sievert 

  

1 

Βιολογικές επιδράζεις 

Άκεζα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα νιφζσκεο αθηηλνβνιίαο, νμχ 

ζχλδξνκν αθηηλνβνιίαο, απνηειέζκαηα κεξηθήο αθηηλνβφιεζεο 

(δέξκα, θαθφο νθζαικψλ, θιαζκαηνπνίεζε), δφζε θαησθιίνπ 

δξηκχηεηα, Υξφλνο εκθάληζεο άκεζσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 

αθηηλνβφιεζε θαη αλάγθε ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο –follow 

up- αζζελψλ) 

1 



ηνραζηηθά απνηειέζκαηα (Καξθίλνο, θιεξνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

πεγέο δεδνκέλσλ (επηδψληεο αηνκηθψλ βνκβψλ, ηαηξηθέο εθζέζεηο, 

αλζξαθσξχρνη), ζρέζε δφζεο-απνηειέζκαηνο) 

Δηδηθέο νκάδεο αζζελψλ 

  

ύζηημα ακηινοπροζηαζίας 

Διιεληθή λνκνζεζία, θνηλνηηθνί θαη δηεζλείο θαλνληζκνί θαη νδεγίεο, 

Αξρή ηεο αηηηνιφγεζεο, αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο, αξρή ησλ 

νξίσλ δφζεσλ, ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ (ειεγρφκελε, επηβιεπφκελε) 

Σξφπνη πξνζηαζίαο: ρξφλνο, απφζηαζε, ζσξάθηζε 

  

1 

Σετνολογία Πσρηνικής Ιαηρικής 

Πεγέο – ηζφηνπα, ηδηφηεηεο, θαηαιιειφηεηα 

Γελλήηξηεο ηζνηφπσλ 

Δμνπιηζκφο - γ-θάκεξα, SPECT, PET 

Μεηξεηέο ελεξγφηεηαο, επηθαλεηαθήο ξχπαλζεο 

  

2 

Αθηηλνπξνζηαζία ζηελ Ππξεληθή Ιαηξηθή 

Ακηινοπροζηαζία προζωπικού 

Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο – ζσξάθηζε, Απαγσγφο εζηία 

Δμνπιηζκφο Αθηηλνπξνζηαζίαο 

Θσξαθίζεηο θηαιηδίσλ & ζπξηγγψλ,  Πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο,  

Λαβίδεο, Θσξαθηζκέλα δνρεία θχιαμεο ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ, 

Μεηξεηήο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ, Μεηξεηήο επηθαλεηαθήο ξχπαλζεο, 

Kit απνξξχπαλζεο,  Δηηθέηεο & ηήξεζε αξρείσλ, Γνζηκέηξεζε 

πξνζσπηθνχ 

  

Ακηινοπροζηαζία αζθενούς 

4 



Έθζεζε αζζελνχο, Αηηηνιφγεζε, Βειηηζηνπνίεζε (Σερληθέο κείσζεο 

δφζεο, Guidance levels of activity, ΠΔΓ) 

Δηδηθέο νκάδεο αζζελψλ (παηδηά, έγθπεο, ζειάδνπζεο) 

The hospitalised patient  

  

Ακηινοπροζηαζία κοινού 

Έθζεζε επηζθεπηψλ 

Ραδηελεξγά θαηάινηπα 

Μεηαθνξά ξαδηνθαξκάθσλ  

Πξνυπνζέζεηο απειεπζέξσζεο αζζελψλ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί 

ζεξαπεπηηθφ ξαδηντζφηνπν, πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο (γξαπηέο 

νδεγίεο) 

  

Γιαζθάλιζη ποιόηηηας 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

Πνηνηηθφο έιεγρνο κεηξεηηθψλ, απεηθνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ & 

ξαδηνθαξκάθσλ, βαζκνλφκεζε νξγάλσλ, Αξρείν  

Γηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ (ελεξγφηεηα, ζπγθέληξσζε, 

ρξφλνο εκηδσήο, ξαδηνηνμηθφηεηα, απνζήθεπζε, απνδέζκεπζε) 

Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξνπ - απνξξχπαλζε 

  

Αηστήμαηα 

Παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ θαη ζπρλψλ πεξηζηαηηθψλ: 

ξαδηνξχπαλζε, ππεξέθζεζε. Αλάιπζε αηπρεκάησλ. Μαζήκαηα 

απφ ηα παζήκαηα. Αλαθνξά αηπρήκαηνο 

  

  

3. Ακηινοπροζηαζία για ηετνολόγοσς ζηην Ακηινοθεραπεία 



  

  

Θεκαηηθή Δλφηεηα Γηάξθεηα (hrs) 

Βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο ησλ αθηηλνβνιηψλ 

Διζαγωγή ζηην αηομική δομή  

Πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα, πεξηνδηθφο πίλαθαο, αηνκηθή 

κάδα, ηζφηνπα ελφο ζηνηρείνπ, δηέγεξζε, ηνληζκφο,  ραξαθηεξηζηηθέο 

αθηίλεο X, bremsstrahlung αθηηλνβνιία  

  

Ραδιενέργεια 

Ππξεληθή ζηαζεξφηεηα, αζηαζείο ππξήλεο, ξαδηντζφηνπα, άιθα, 

βήηα, γάκκα, λεηξφληα, ελεξγφηεηα, λφκνο ηεο ξαδηελεξγνχ 

απνζχλζεζεο, ρξφλνο εκηδσήο, παξαγσγή αθηίλσλ Υ 

  

Αλληλεπίδραζη ηης ακηινοβολίας με ηην ύλη 

Δμαζζέλεζε, Φσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν, Φαηλφκελν Compton 

  

Πηγές ακηινοβολίας 

Ηιεθηνκαγλεηηθφ θάζκα, Ινληίδνπζα θαη κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, 

Φπζηθέο θαη ηερλεηέο πεγέο αθηηλνβνιίαο, Σξφπνη έθζεζεο ζηε 

ξαδηελέξγεηα. 

  

2 

Αρτές ανίτνεσζης και μέηρηζης ηης ακηινοβολίας 

Αληρλεπηέο αεξίνπ: ηνληζκνχ, Geiger-Muller, αλαινγηθνί, αληρλεπηέο 

ζπηλζεξηζκνχ, TLDs 

  

1 

Γοζιμεηρικές ποζόηηηες & μονάδες 

Απνξξνθνχκελε δφζε, ηζνδχλακε δφζε, ελεξγφο δφζε 

1 



κνλάδεο : Gray, Sievert 

  

Βιολογικές επιδράζεις 

Άκεζα απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα νιφζσκεο αθηηλνβνιίαο, νμχ 

ζχλδξνκν αθηηλνβνιίαο, απνηειέζκαηα κεξηθήο αθηηλνβφιεζεο 

(δέξκα, θαθφο νθζαικψλ, θιαζκαηνπνίεζε), δφζε θαησθιίνπ 

δξηκχηεηα, Υξφλνο εκθάληζεο άκεζσλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 

αθηηλνβφιεζε θαη αλάγθε ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο –follow 

up- αζζελψλ) 

ηνραζηηθά απνηειέζκαηα (Καξθίλνο, θιεξνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

πεγέο δεδνκέλσλ (επηδψληεο αηνκηθψλ βνκβψλ, ηαηξηθέο εθζέζεηο, 

αλζξαθσξχρνη), ζρέζε δφζεο-απνηειέζκαηνο) 

Δηδηθέο νκάδεο αζζελψλ 

  

1 

ύζηημα ακηινοπροζηαζίας 

Διιεληθή λνκνζεζία, θνηλνηηθνί θαη δηεζλείο θαλνληζκνί θαη νδεγίεο, 

Αξρή ηεο αηηηνιφγεζεο, αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο, αξρή ησλ 

νξίσλ δφζεσλ, ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ (ειεγρφκελε, επηβιεπφκελε) 

Σξφπνη πξνζηαζίαο: ρξφλνο, απφζηαζε, ζσξάθηζε 

  

1 

Σετνολογία Ακηινοθεραπείας 

Σειεζεξαπεία, Βξαρπζεξαπεία – πεγέο 

Δμνπιηζκφο – Co-60, γξακκηθνί επηηαρπληέο, κνλάδεο 

κεηαθφξηηζεο 

Σερληθέο  – IMRT tomotherapy, gamma knife , HDR, LDR 

βξαρπζεξαπεία, είδε εκθπηεπκάησλ, θαηεπζπληήξεο, εθαξκνγείο, 

θνλζφια ειέγρνπ 

Δμνκνησηήο 

  

2 



Αθηηλνπξνζηαζία ζηελ Αθηηλνζεξαπεία 

Ακηινοπροζηαζία προζωπικού 

Καηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο – ζσξάθηζε 

Αηνκηθφ δνζίκεηξν, νξηνζέηεζε πεξηνρψλ, ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

Φχιαμε, κεηαθνξά πεγψλ, ιαβίδεο, πξνζηαηεπηηθά πεηάζκαηα, 

κεηξεηέο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ 

  

Ακηινοπροζηαζία αζθενούς 

Έθζεζε αζζελνχο, Αηηηνιφγεζε, Βειηηζηνπνίεζε, Traceability of 

sources in brachytherapy. 

  

Ακηινοπροζηαζία κοινού 

Έθζεζε επηζθεπηψλ 

Ραδηελεξγά θαηάινηπα 

Μεηαθνξά πεγψλ  

Πξνυπνζέζεηο απειεπζέξσζεο αζζελψλ βξαρπζεξαπείαο, 

πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο (γξαπηέο νδεγίεο), ηαπηφηεηα 

  

Γιαζθάλιζη ποιόηηηας 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

Πνηνηηθφο έιεγρνο εμνκεησηή, ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ ζεξαπείαο, 

κεραλεκάησλ, ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, πεγψλ βξαρπζεξαπείαο, 

αλεμάξηεηνο έιεγρνο, πξσηφθνιια δνζηκεηξίαο, βαζκνλφκεζε 

νξγάλσλ, Αξρείν 

Γηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ (ελεξγφηεηα, ζπγθέληξσζε, 

ρξφλνο εκηδσήο, ξαδηνηνμηθφηεηα, απνζήθεπζε, απνδέζκεπζε) 

  

Αηστήμαηα 

4 



Παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ θαη ζπρλψλ πεξηζηαηηθψλ. ‘Μαζήκαηα’ 

απφ ηα αηπρήκαηα. Αλαθνξά αηπρήκαηνο 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


