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Αναφορικά με την πρακτική Άσκηση των Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής, 
τα μέλη της 5μελούς Επιτροπής για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικών 
Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής εισηγούνται προς το Υπουργείο Υγείας τα εξής: 
 
Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του καταλόγου των ιδρυμάτων στα οποία μπορεί να 
πραγματοποιείται η πρακτική  άσκηση, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κατάλογο, ο 
οποίος περιέχει και το μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων που μπορούν να πραγματοποιούν 
ταυτόχρονα την πρακτική τους άσκηση ανά θέμα/τμήμα (φυσική της ακτινοθεραπείας, 
φυσική της πυρηνικής ιατρικής, φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και ακτινοπροστασία).   
 
Το πλήθος των εκπαιδευομένων Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής που 
μπορεί να δεχθεί ένα Νοσοκομείο αναφέρεται ρητά ανά θέμα/τμήμα (ακτινοδιαγνωστική, 
ακτινοθεραπεία, πυρηνική ιατρική). Ωστόσο επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
Νοσοκομείου να δέχεται εκπαιδευόμενους, συνεκτιμώντας το φόρτο εργασίας και τη 
διαθεσιμότητα των Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής που ανήκουν σε αυτό. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε ένα από τα 
αναφερόμενα Τμήματα/Ιδρύματα είναι η ύπαρξη τουλάχιστον ενός Φυσικού Νοσοκομείου - 
Ακτινοφυσικού Ιατρικής πλήρους απασχόλησης (μόνιμος ή αορίστου χρόνου). 
 
Κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, για κάθε  θεματική ενότητα 
(ακτινοδιαγνωστική, ακτινοθεραπεία, πυρηνική ιατρική) ορίζεται ένας επιβλέπων Φυσικός 
Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικός Ιατρικής, ο οποίος: 

 υποχρεούται να ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες εκπαίδευσης και να 
υπογράφει τα αντίστοιχα φύλλα, 

 όταν στο τμήμα δεν διατίθεται κάποιος επιμέρους εξοπλισμός, με ευθύνη του 
επιβλέποντος, ο εκπαιδευόμενος συμπληρώνει την εκπαίδευσή του σε άλλο 
νοσοκομείο, 

 είναι υπεύθυνος για την τακτική παρουσία του εκπαιδευομένου στο νοσοκομείο, τη 
συνέπεια της δουλειάς του, όπως και για την καλή συμπεριφορά και αρμονική 
συνεργασία με το λοιπό προσωπικό κάθε εργαστηρίου. 

 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία. 

 
 

Τα μέλη της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής 
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