
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 154/2019 
Αρ. 5159, 10.5.2019    

Αριθμός 154 

Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ  
ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΝΟΜΟ (NΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 
___________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48(1) θαη 63 ηνπ Νφκνπ 
 

 
164(Η) ηνπ 2018. 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ηα άξζξα 48(1) θαη 
63 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη 
Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018 (ζην εμήο “o Νφκνο”), εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο Αλαγλψξηζεο Τπεξεζηψλ 
θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο) 
Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019. 

Πιαίζην 
αλαγλψξηζεο. 
 
 
 
Παξάξηεκα. 

2. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο αλαγλψξηζεο Τπεξεζηψλ θαη 
Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο 
απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα Αθηηλνβνιίεο, δειαδή ησλ Τπεξεζηψλ 
Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο, ησλ Τπεξεζηψλ Γνζηκεηξίαο, ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 
ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Ηαηξηθήο Φπζηθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο 
παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Νφκνπ. 

Έλαξμε ηζρχνο. 3. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Παξάγξαθνο 2) 

Πξνδηαγξαθέο Αλαγλψξηζεο Τπεξεζηψλ θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 
ηεο Ππξεληθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο  

 1. Δηζαγσγή 

Ζ ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Αθηηλνπξνζηαζίαο πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 
χπαξμε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζηψλ θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο σο 
πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία θαη ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα 
Αθηηλνπξνζηαζία θαη Ππξεληθή Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
28.12.2018. 

2. Ννκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

1.    Σν άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ (Μέξνο VI – Γεληθέο Δπζχλεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη άιιεο Απαηηήζεηο 
Ρπζκηζηηθνχ Διέγρνπ, Σκήκα I – Δκπεηξνγλσκνζχλε θαη Γεμηφηεηεο θαη Αλαγλψξηζε Τπεξεζηψλ 
θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ) πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα Αθηηλνβνιίεο 
(ζην εμήο “ΤΠΔΛ”) ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαζνξίδεη θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πην θάησ Τπεξεζηψλ θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ:  

(α)  Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο
1
, 

(β)  Τπεξεζίεο Γνζηκεηξίαο
2
, 

(γ)  Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο
3
, 

(δ)  Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο Φπζηθήο
4
. 

2.    Οη πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη 
Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ Πξνηχπσλ Αζθαιείαο γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηνπο 
Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) Καλνληζκνί ηνπ 2018 (Κ.Γ.Π. 
374/2018) ζεζπίδνπλ δηαηάμεηο γηα ηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 
Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο (Καλνληζκφο 66), νη Τπεξεζίεο Γνζηκεηξίαο (Καλνληζκφο 
67), νη Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο (Καλνληζκφο 68) θαη νη Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο 
Φπζηθήο (Καλνληζκφο 69). 

3.  Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα θαη 
ηθαλφηεηεο γηα αλαγλψξηζε πξνζψπσλ σο Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο Φπζηθήο

5
. 

4.   Έγθξηηνη θνξείο φπσο ε Οκάδα ησλ Δπηθεθαιήο ησλ Δπξσπατθψλ Αξκνδίσλ Αξρψλ Ραδην-
ινγηθήο Πξνζηαζίαο (HERCA) έρνπλ εθδψζεη θαηεπζχλεηο

6
 ζρεηηθά κε ηελ απαηηνχκελε 

επάξθεηα θαη ηθαλφηεηεο γηα αλαγλψξηζε πξνζψπσλ σο Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 
Δπίζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ην πξφγξακκα ENETRAP-III, ζην πιαίζην 
ηνπ Έβδνκνπ Πξνγξακκαηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγηθή Αλάπηπμε, θαη 
έρνπλ εθδσζεί ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο

7
. 

 3. θνπφο θαη πεδίν εθαξκνγήο 

Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ (δηαδηθαζηψλ θαη θξηηήξησλ) γηα 
ηελ αλαγλψξηζε Τπεξεζηψλ Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο, Τπεξεζηψλ Γνζηκεηξίαο, Δκπεηξνγλσκφλσλ 
Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη Δκπεηξνγλσκφλσλ Ηαηξηθήο Φπζηθήο. 

 4. Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο 

4.1 Τπνβνιή αίηεζεο 

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ ΤΠΔΛ, ζε εηδηθφ έληππν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΤΠΔΛ θαη ην νπνίν 
αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο. 

                                                      
1
 “Τπεξεζία Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο” ζεκαίλεη επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ή θνξέα αξκφδην γηα ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε 

εθηηζέκελσλ εξγαδφκελσλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ λα ελεξγεί ζρεηηθά αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΤΠΔΛ. 
2
 “Τπεξεζία Γνζηκεηξίαο” ζεκαίλεη θνξέα ή άηνκν ππεχζπλν γηα ηε βαζκνλφκεζε, αλάγλσζε ή εξκελεία ησλ ελδείμεσλ ζπζθεπψλ 

αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο, ή γηα ηε κέηξεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο ζην αλζξψπηλν ζψκα ή ζε βηνινγηθά δείγκαηα ή γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ δφζεσλ, θαη ηνπ νπνίνπ ε ηθαλφηεηα λα ελεξγεί ζρεηηθά αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΤΠΔΛ. 

3
 “Δκπεηξνγλψκνλαο Αθηηλνπξνζηαζίαο” ζεκαίλεη άηνκν ή νκάδα αηφκσλ πνπ δηαζέηεη ηε γλψζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ πείξα λα ελεξγεί ή/θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνπξνζηαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 
ησλ αηφκσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε θαη ηελ έθζεζε ηνπ 
θνηλνχ, φπσο θαζνξίδεηαη κε Καλνληζκνχο, θαη ηνπ νπνίνπ ε ηθαλφηεηα ζην πεδίν απηφ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΤΠΔΛ. 

4
 “Δκπεηξνγλψκνλαο Ηαηξηθήο Φπζηθήο” ζεκαίλεη άηνκν ή νκάδα αηφκσλ πνπ δηαζέηεη ηε γλψζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ πείξα λα ελεξγεί ή/θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θπζηθή ησλ αθηηλνβνιηψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 
ηαηξηθή έθζεζε, θαη ηνπ νπνίνπ ε ζρεηηθή ηθαλφηεηα αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΤΠΔΛ. 

5
 European Commission, 2014. “European Guidelines on Medical Physics Expert”, Radiation Protection Series No. 174, Luxembourg, 

Publications Office of the European Union (ISBN 978-92-79-35786-2). 
6
 HERCA Guidance on the Implementation of Radiation Protection Expert (RPE) and Radiation Protection Officer (RPO) 

Requirements of Council Directive 2013/59/Euratom, November2017. 
7
 European Guidance on the Implementation of the Requirements of the Euratom BSS with respect to the Radiation Protection Expert 

and the Radiation Protection Officer, ENETRAP-III PROJECT, March 2016. 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 
2.5.2003, 
30.4.2004, 
29.5.2009. 
 

4.2 Κξηηήξηα 

(α) Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο 

Σν πξφζσπν ή ν θνξέαο πνπ αηηείηαη αλαγλψξηζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα αθφινπζα:    

1. πλεξγάδεηαη κε ηαηξφ κε εηδηθφηεηα ζηνλ θιάδν ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ή κε άιινπο 
πξνζνληνχρνπο Ηαηξνχο, φπσο νξίδνληαη ζηνπο πεξί Ηαηξψλ (Δηδηθά Πξνζφληα) Καλνληζκνχο 
ηνπ 2003 κέρξη 2009, φπσο ηξνπνπνηνχληαη, θαη νη νπνίνη είλαη θάηνρνη ηεο εηδηθφηεηαο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ.  

 

 

2. Δίλαη ή/θαη απαζρνιεί πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν, αλαιφγσο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη. 

3. Έρεη επηηχρεη ζε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγεί ε ΤΠΔΛ. 

Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θνξέα, ε επηηπρία ζηελ πην πάλσ εμέηαζε αθνξά ζην πξφζσπν 
πνπ είλαη ππεχζπλν ή έρεη επνπηηθφ / ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηνλ θνξέα πνπ αηηείηαη αλαγλψξηζεο 
γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

 (β) Τπεξεζίεο Γνζηκεηξίαο 

Σν πξφζσπν ή ν θνξέαο πνπ αηηείηαη αλαγλψξηζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα αθφινπζα: 

1. Έρεη θαηάιιειε θαη ηεθκεξησκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη παξέρεη ζπλερή θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζε ζέκαηα δνζηκεηξίαο, ρξήζεο ηνπ 
ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. πνηνηηθφο έιεγρνο, 
ρξήζε εμνπιηζκνχ, θαηαγξαθή / αμηνιφγεζε δφζεσλ, αξρεηνζέηεζε θ.ά.). 

2. Γηαζέηεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αηνκηθήο δνζηκέηξεζεο θαη επαξθή αξηζκφ δνζηκέηξσλ, αλάινγα 
κε ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζηελ ΤΠΔΛ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα πξντφληα κε ζήκαλζε CE. 

3. Γηαζέηεη θαη εθαξκφδεη πξφγξακκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 
άιισλ, θαη ηα αθφινπζα: 

i. εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ii. δηαδηθαζίεο βαζκνλφκεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

iii. πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη (κεηξήζεηο, ζπρλφηεηα, 
αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ, θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη επίπεδα 
δηεξεχλεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ), 

iv. πξνγξάκκαηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ, δηαρείξηζε αξρείσλ, ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, 
ηεθκεξίσζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη, 

v. ζπκκεηνρή ζε αζθήζεηο δηαζχγθξηζεο.  

4. Σεξεί αξρεία αηνκηθήο δνζηκεηξίαο θαη απνζηέιιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνζηκέηξεζεο ζηηο 
επηρεηξήζεηο ή/θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ζηελ ΤΠΔΛ, ζε κνξθή θαη ζπρλφηεηα πνπ 
θαζνξίδεη ε ΤΠΔΛ.  

5. Έρεη επηηχρεη ζε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγεί ε ΤΠΔΛ.  

Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θνξέα, ε επηηπρία ζηελ πην πάλσ εμέηαζε αθνξά ζην πξφζσπν 
πνπ είλαη ππεχζπλν ή έρεη επνπηηθφ / ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηνλ θνξέα πνπ αηηείηαη αλαγλψξηζεο 
γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζα ιακβάλνληαη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ρσξίο λα είλαη πξναπαηηνχκελν, επξσπατθά 
θαη δηεζλή πξφηππα ή ζπζηάζεηο φπσο: 

i. EC Radiation Protection 160 “Technical recommendations for monitoring individuals 
occupationally exposed to external radiation”,  

ii. IAEA RS-G-13 “Assessment of occupational exposure due to external sources of radiation”, 
θαη 

iii. ISO 17025:2005 “General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories”, 

φπσο ηξνπνπνηνχληαη. 
 
 
 
 

(γ) Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο 

Σα πξφζσπα πνπ αηηνχληαη αλαγλψξηζεο σο Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχλ ηα αθφινπζα: 
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1. Δίλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ επάξθεηά ηνπο ζηα αθφινπζα πεδία, αλάινγα κε ηελ 
πξαθηηθή ή ην είδνο πξαθηηθψλ ζην νπνίν δεηείηαη αλαγλψξηζε: 

i. βειηηζηνπνίεζε θαη ζέζπηζε θαηάιιεισλ πεξηνξηζηηθψλ επηπέδσλ δφζεο· 

ii. πξνθαηαξθηηθή θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ απφςεσο 
αθηηλνπξνζηαζίαο γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο λέσλ ή 
ηξνπνπνηεκέλσλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο ή ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ απφςεσο 
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη, ζε ζρέζε κε νπνηνπζδήπνηε κεραληθνχο θαη ηερληθνχο ειέγρνπο, 
ησλ ζρεδηαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αζθάιεηαο θαη δηαηάμεσλ 
πξνεηδνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνπξνζηαζία· 

iii. ηαμηλφκεζε ησλ ειεγρφκελσλ θαη επηβιεπφκελσλ πεξηνρψλ· 

iv. ηαμηλφκεζε ησλ εξγαδφκελσλ· 

v. πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη αηνκηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 
εξγαδφκελσλ θαη αηνκηθή δνζηκέηξεζε· 

vi. ρξήζε θαηάιιεισλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, ηαθηηθή 
βαζκνλφκεζήηνπο θαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 
νξζήο ρξήζεο ηνπο· 

vii. δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, εμέηαζε, δνθηκή θαη έιεγρνο ησλ κέζσλ ή ζπζθεπψλ 
πξνζηαζίαο θαη ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ησλ κέζσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πξνζηαζίαο θαη ηαθηηθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε πξαθηηθήο κε ηξφπν πνπ λα παξέρεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία απφ ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο· 

viii. πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο· 

ix. δηαδηθαζίεο θαη κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ· 

x. δηαδηθαζίεο θαη κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ· 

xi. εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο· 

xii. πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθ λένπ θαηάξηηζεο ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδφκελσλ· 

xiii. έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ θαη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο· 

xiv. ζπλζήθεο απαζρφιεζεο εγθχσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδφκελσλ· 

xv. πξνεηνηκαζία ηεο θαηάιιειεο ηεθκεξίσζεο, φπσο εθ ησλ πξνηέξσλ εθηηκήζεσλ 
θηλδχλνπ θαη γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ. 

2. Ηθαλνπνηνχλ έλα απφ ηα πην θάησ θξηηήξηα (α) ή (β) ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο / επάξθεηαο: 

(α)  Δίλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή ηζφηηκνπ πξνζφληνο ζηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο, ηε κεραληθή ή άιιν ζπλαθή ηνκέα 

ή 

          έρνπλ πεληαεηή ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ή ηνκείο ζηνλ/νπο νπνίν/νπο ζα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, 

θαη επηπξφζζεηα  

έρνπλ πεληαεηή ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αθηηλνπξνζηαζία, 

(β)  είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή ηζφηηκνπ πξνζφληνο ζηελαθηηλν-

πξνζηαζία ή άιιν ζπλαθή ηνκέα (π.ρ. ηαηξηθή θπζηθή) 

θαη  

έρνπλ ηξηεηή ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αθηηλνπξνζηαζία. 

Ννείηαη φηη ε πξαθηηθή εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ηνπ αηηεηή θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε 
απφ ηελ ΤΠΔΛ, κε βάζε ηελ πξαθηηθή ή ην είδνο πξαθηηθψλ γηα ηηο νπνίεο ζα αλαιεθζεί ε 
επζχλε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο (π.ρ. ηαηξηθέο εθαξκνγέο, κε ηαηξηθέο εθαξκνγέο, κεηαθνξέο 
ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, δηαρείξηζε ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, πεξηβαιινληηθή ξαδηελέξγεηα, 
δηαρείξηζε θπζηθψλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ (NORM) θ.ιπ.). 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα αηηεηή ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο πεληαεηνχο ηεθκεξησκέλεο 
εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ή ηνκείο ζηνλ/νπο νπνίν/νπο ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
(α), ε πεληαεηήο ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αθηηλνπξνζηαζία πνπ 
επίζεο αλαθέξεηαη ζην (α) δελ κπνξεί λα ζπληξέρεη. 

3. Έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Κππξηαθήο Ννκνζεζίαο γηα Αθηηλνπξνζηαζία θαη Ππξεληθή 
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία. 

4. Έρνπλ επηηχρεη ζε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγεί ε ΤΠΔΛ. 

5. Γηα ηελ εθ λένπ αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο, αλά πέληε έηε, απαηηείηαη ηεθκεξησκέλε 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ή ην είδνο πξαθηηθψλ γηα ηηο 
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νπνίεο δεηείηαη αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 80 σξψλ πνπ απνθηήζεθε 
θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ πξνεγνχκελε αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο. 

6. Γηα “Δηδηθεπκέλνπο Δκπεηξνγλψκνλεο” πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο ηέηνηνη κε βάζε ηνπο πεξί 
Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2017, 
νη νπνίνη θαηαξγήζεθαλ, θαη επηζπκνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο Δκπεηξνγλψκνλεο 
Αθηηλνπξνζηαζίαο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο: 

Σα πξφζσπα απηά ζεσξείηαη φηη θαηέρνπλ αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο σο 
Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εμαθνινπζνχλ λα ελεξγνχλ 
ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2023.  

Ννείηαη φηη, γηα ηελ εθ λένπ αλαγλψξηζε σο Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο γηα 
παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία,ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ θξηηεξίνπ 5.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33(I) ηνπ 2008 
45(I) ηνπ 2011. 
 
 
33(I) ηνπ 2008 
45(I) ηνπ 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δ) Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο Φπζηθήο 
 
Ζ αλαγλψξηζε γίλεηαη γηα ηνπο πην θάησ ηνκείο εκπεηξνγλσκνζχλεο: 

(α)   Γηαγλσζηηθή ή/θαη επεκβαηηθή αθηηλνινγία 

(β)   Ππξεληθή ηαηξηθή 

(γ)   Αθηηλνζεξαπεία / Ογθνινγία 

Σα πξφζσπα πνπ αηηνχληαη αλαγλψξηζεο ζ’ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο εκπεηξνγλσκνζχλεο πξέπεη 
ηθαλνπνηνχλ ηα αθφινπζα:  

1. Δίλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ επάξθεηά ηνπο, αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή, ζηα αθφινπζα 
πεδία: 

i. παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηε θπζηθή ησλ αθηηλνβνιηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηαηξηθή· 

ii. δνζηκεηξία, πεξηιακβαλφκελσλ ησλ θπζηθψλ κεηξήζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δφζεο πνπ 
ιακβάλεη ν αζζελήο θαη άιια άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εθζέζεηο· 

iii. βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ θαη άιισλ αηφκσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 
ηαηξηθή έθζεζε, πεξηιακβαλφκελεο ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ 
αλαθνξάο· 

iv. θαζνξηζκφο θαη εθηέιεζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ αθηηλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ· 

v. έιεγρνο απνδνρήο ηνπ ηαηξηθνχ αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ· 

vi. θαηάξηηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ ηαηξηθφ αθηηλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ 
ζρεδηαζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ· 

vii. επηηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ αθηηλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ· 

viii. αλάιπζε πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ή ελδερνκέλσο λα ζπλεπάγνληαη έθζεζε ιφγσ 
αηπρήκαηνο ή αθνχζηα ηαηξηθή έθζεζε· 

ix. επηινγή ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ αθηηλνπξνζηαζίαο· 

x. θαηάξηηζε ηαηξψλ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο θαη ηηο 
ζρεηηθέο πηπρέο ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο. 

2. Δίλαη εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Φπζηθψλ Ηαηξηθήο Κχπξνπ απφ ην πκβνχιην Δγγξαθήο 
Φπζηθψλ Ηαηξηθήο Κχπξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Δγγξαθήο Φπζηθψλ Ηαηξηθήο Νφκνπο ηνπ 
2008 έσο 2011, φπσο ηξνπνπνηνχληαη. 

3. Καηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπζηθνχ Ηαηξηθήο απφ ην πκβνχιην Δγγξαθήο 
Φπζηθψλ Ηαηξηθήο Κχπξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Δγγξαθήο Φπζηθψλ Ηαηξηθήο Νφκνπο ηνπ 
2008 έσο 2011, φπσο ηξνπνπνηνχληαη, σο ηεθκεξίνπ ζπκπιήξσζεο ησλ αλαγθαίσλ 
απαηηήζεσλ θιηληθήο θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη αλαγλψξηζε 
εκπεηξνγλσκνζχλεο.  

Ννείηαη φηη, ελαιιαθηηθά θαη ζηελ απνπζία θπζηθψλ ηαηξηθήο, νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ζηελ Κχπξν, απαηηείηαη ηεθκεξίσζε αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ ΤΠΔΛ δηεηνχο 
θιηληθήο θαηάξηηζεο, ζπλερφκελεο ή ηζνδχλακεο κε ζπλερφκελεο απαζρφιεζεο, ζηνλ πξψην 
ηνκέα γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη επηπιένλ έλα έηνο γηα θάζε 
πξφζζεην ηνκέα εκπεηξνγλσκνζχλεο, ζε ηαηξηθφ θέληξν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ απφ ηελ ΤΠΔΛ.  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, πξνθεηκέλνπ θάπνηνο Δκπεηξνγλψκνλαο Ηαηξηθήο Φπζηθήο λα 
απαζρνιεζεί ζε ηαηξηθφ θέληξν, ζην νπνίν αζθνχληαη θαη νη ηξεηο ηνκείο εκπεηξνγλσκνζχλεο, 
πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ηέζζεξα ρξφληα ζπλνιηθήο ηεθκεξησκέλεο θιηληθήο θαηάξηηζεο, 
ζπλερφκελεο ή ηζνδχλακεο κε ζπλερφκελεο απαζρφιεζεο. 
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4. Δπηπιένλ ζηηο πην πάλσ απαηηήζεηο θιηληθήο θαηάξηηζεο, απαηηείηαη ηεθκεξίσζε πξνεγκέλεο 
εκπεηξίαο δχν εηψλ ζηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη 
επηπιένλ έλα έηνο πξνεγκέλεο εκπεηξίαο γηα θάζε πξφζζεην ηνκέα γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη 
αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο.  

Ννείηαη φηη, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απαηηνχκελεο θιηληθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο πξνεγκέλεο 

εκπεηξίαο θαη ηθαλνηήησλ ζε έλαλ ηνκέα εκπεηξνγλσκνζχλεο, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ θιηληθή 

θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ (δχν έηε θιηληθήο θαηάξηηζεο ζηνλ 

ηνκέα εκπεηξνγλσκνζχλεο κε θιηληθή πηζηνπνίεζε θαη επηπιένλ δχν έηε πξνεγκέλεο εκπεηξίαο 

ζηνλ ίδην ηνκέα εκπεηξνγλσκνζχλεο).  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην ειάρηζην ησλ δχν εηψλ ηεο πξνεγκέλεο εκπεηξίαο κεηξάηαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε πξνεγκέλε εκπεηξία θαη φρη παξάιιεια ή ζε αιιειεπηθάιπςε κε ηελ 

θιηληθή θαηάξηηζε θαη ε πξνεγκέλε εκπεηξία ελδέρεηαη λα κελ αθνινπζεί ακέζσο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ δχν εηψλ θιηληθήο θαηάξηηζεο. 

5. Έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Κππξηαθήο Ννκνζεζίαο γηα Αθηηλνπξνζηαζία θαη Ππξεληθή 
Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία. 

6. Έρνπλ επηηχρεη ζε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγεί ε ΤΠΔΛ. 

7. Γηα ηελ εθ λένπ αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο, αλά πέληε έηε, απαηηείηαη ηεθκεξησκέλε 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ή ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δεηείηαη αλαγλψξηζε 
εκπεηξνγλσκνζχλεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60σξψλ,αλά ηνκέα εκπεηξνγλσκνζχλεο, πνπ 
απνθηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ πξνεγνχκελε αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο. 
 

8. Γηα “Ηαηξνθπζηθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο” πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο ηέηνηνη κε βάζε ηνπο πεξί 
Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2017, 
νη νπνίνη θαηαξγήζεθαλ, θαη επηζπκνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο 
Φπζηθήο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο: 

 
Σα πξφζσπα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο Ηαηξνθπζηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο κε βάζε ηελ πην 
πάλσ θαηαξγεζείζα λνκνζεζία κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αδεηνδφηεζεο ζεσξείηαη φηη 
θαηέρνπλ αλαγλψξηζε εκπεηξνγλσκνζχλεο σο Δκπεηξνγλψκνλεο Ηαηξηθήο Φπζηθήο ζηνπο 
ηνκείο πνπ ηνπο έρεη αλαγλσξηζζεί ε εκπεηξνγλσκνζχλε θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
εμαθνινπζνχλ λα ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2023.  
 
Ννείηαη φηη, γηα ηελ εθ λένπ αλαγλψξηζε σο Δκπεηξνγλψκνλεο Αθηηλνπξνζηαζίαο γηα 
παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ θξηηεξίνπ 7. 

___________________ 
 

Έγηλε ζηηο 3 Μαΐνπ 2019. 
                        ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

                     Αξρηεπηζεσξεηήο. 
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