
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
Κριτήρια για την αποδοχή των εποπτών ακτινοπροστασίας  

 

Επόπτης 
Ακτινοπροστασίας 

Τυπική εκπαίδευση/άδεια 
άσκησης επαγγέλματος 

Μη τυπική εκπαίδευση 

Αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση 

Συνεχιζόμενη 
επαγγελματική 

κατάρτιση 

1 

Για πρακτικές που 
περιλαμβάνουν ιατρική 
έκθεση και οι οποίες 
απαιτούν έγκριση μέσω 
καταχώρισης 

Ιατρός Ακτινολόγος ή Πυρηνικός 
Ιατρός ή Οδοντίατρος 
εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει 
την κλινική ευθύνη των ατομικών 
ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες*  

 
40 ωρών στο αντικείμενο 
της ακτινοπροστασίας  

Συχνότητα: 7 έτη 

2 

Για πρακτικές που 
περιλαμβάνουν ιατρική 
έκθεση και οι οποίες 
απαιτούν έγκριση μέσω 
αδειοδότησης 

Φυσικός Νοσοκομείου – 
Ακτινοφυσικός Ιατρικής, κάτοχος της 
σχετικής άδειας άσκησης 
επαγγέλματος 

 

60 ωρών στο αντικείμενο 
της ακτινοπροστασίας  

Συχνότητα: 5 έτη 

3 

Για πρακτικές για τις 
οποίες απαιτείται έγκριση 
μέσω καταχώρισης και που 
δεν περιλαμβάνουν ιατρική 
έκθεση και ιδίως για 
σκοπούς κτηνιατρικούς, 
ερευνητικούς, 
βιομηχανικούς, 
εκπαιδευτικούς, ασφάλειας, 

Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το 
ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος να σχετίζεται με τις 
εφαρμοζόμενες πρακτικές 

Κατάρτιση σε θέματα 
ακτινοπροστασίας στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή 
των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών, όπως 
ενδεικτικά μέσω 
παρακολούθησης 
κατάλληλου 
εκπαιδευτικού 

40 ωρών στο αντικείμενο 
της ακτινοπροστασίας  

Συχνότητα: 7 έτη  



διαχείρισης ραδιενεργών 
υλικών και αποβλήτων και 
φυσικών ραδιενεργών 
υλικών 
(συμπεριλαμβανομένου του 
ραδονίου), μεταφορών και 
άλλους σκοπούς 

προγράμματος 
ελάχιστης διάρκειας 8 
ωρών** 

4 Για πρακτικές για τις 
οποίες απαιτείται έγκριση 
μέσω αδειοδότησης και που 
δεν περιλαμβάνουν ιατρική 
έκθεση και ιδίως για 
σκοπούς κτηνιατρικούς, 
ερευνητικούς, 
βιομηχανικούς, 
εκπαιδευτικούς, ασφάλειας, 
διαχείρισης ραδιενεργών 
υλικών και αποβλήτων και 
φυσικών ραδιενεργών 
υλικών 
(συμπεριλαμβανομένου του 
ραδονίου), μεταφορών και 
άλλους σκοπούς 

 

Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το 
ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος να σχετίζεται με τις 
εφαρμοζόμενες πρακτικές 

Κατάρτιση σε θέματα 
ακτινοπροστασίας στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή 
των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών, όπως 
ενδεικτικά μέσω 
παρακολούθησης 
κατάλληλου 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος 
ελάχιστης διάρκειας 16 
ωρών** 

60 ωρών στο αντικείμενο 
της ακτινοπροστασίας  

Συχνότητα: 5 έτη  

* Εν απουσία ιατρού ή οδοντιάτρου τα καθήκοντα δύναται να ανατεθούν σε τεχνολόγους που συμμετέχουν σε ιατρικές ακτινικές διαδικασίες, οι 
οποίοι διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
το ΔΟΑΤΑΠ σχετιζόμενο με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές. 
**Μόνο για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών 
(συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου) 

 


