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Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ  
ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟ (NΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 

_________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ 
 

 
164(Η) ηνπ 2018. 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ην 
άξζξν 63 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018, 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 (Κψδηθαο 
Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηνλ Καζνξηζκφ θαη ηελ Δθαξκνγή Γηαγλσζηηθψλ Δπηπέδσλ 
Αλαθνξάο γηα Αθηηλνδηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2020. 
 

Δξκελεία. 
 
 

2. (1) 
 
  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
28.12.2018. 
 

  «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ 
Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2018, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 
ή αληηθαζίζηαληαη· 
 

164(Η) ηνπ 2018.   «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκν ηνπ 2018, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαηˑ 
 

 
 
164(Η) ηνπ 2018. 
 

  «Τπεξεζία Διέγρνπ» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο γηα 
Αθηηλνβνιίεο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ.  
 

  (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε 
θαη νη νπνίνη δελ ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθνχ θαζνξηζκνχ ζ’ απηήλ, ζα έρνπλ ηελ ίδηα 
έλλνηα, ε νπνία απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο. 
 

Κψδηθαο Πξαθηηθήο. 
Παξάξηεκα. 
 

3. Ο Κψδηθαο Πξαθηηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε 
ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγνδφηεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 
δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο γηα αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. 
 

Έλαξμε ηζρχνο. 4. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Παξάγξαθνο 3) 

 
Κψδηθαο Πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηνλ Καζνξηζκφ θαη ηελ Δθαξκνγή 

Γηαγλσζηηθψλ Δπηπέδσλ Αλαθνξάο γηα Αθηηλνδηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο 
 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Ο Καλνληζκφο 2 θαζνξίδεη σο «δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο» επίπεδα δφζεο ζηηο ηαηξηθέο 
αθηηλνδηαγλσζηηθέο ή ηηο επεκβαηηθέο αθηηλνινγηθέο πξαθηηθέο ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ ξαδηνθαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ, ηα επίπεδα ελεξγφηεηαο γηα εμεηάζεηο νκάδσλ αζζελψλ ηππηθνχ κεγέζνπο ή ηππηθψλ νκνησκάησλ 
γηα επξέσο νξηδφκελνπο ηχπνπο εμνπιηζκνχ, 

(β)   Ο Καλνληζκφο 46(2) πξνλνεί φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη θαη αλαζεσξεί, φπνπ απαηηείηαη, 
δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπληζηψκελα 
επξσπατθά δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο, εάλ ππάξρνπλ, θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα 
ηηο δηαδηθαζίεο επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο, θαηά πεξίπησζε, 

(γ) Ο Καλνληζκφο 46(2) πξνλνεί επίζεο φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ππέξβαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ 
επηπέδσλ αλαθνξάο θαηά ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, εθφζνλ εθαξκφδεηαη νξζή πξαθηηθή φζνλ αθνξά ηε 
δηάγλσζε θαη ηηο ηερληθέο επηδφζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

(δ)  Ο Καλνληζκφο 48 πξνλνεί φηη ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ζε πεξίπησζε 
ζπζηεκαηηθήο ππέξβαζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο, ε επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη λα 
δηεμαγάγεη θαηάιιεινπο ηνπηθνχο ειέγρνπο θαη ιακβάλεη άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε, 

(ε) Ο Καλνληζκφο 69(2) πξνλνεί φηη, αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή αθηηλνινγηθή πξαθηηθή, ν εκπεηξνγλψκνλαο ηαηξηθήο 
θπζηθήο, κεηαμχ άιισλ, παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηαηξηθφ αθηηλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζπκβάιεη ζηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ θαη άιισλ αηφκσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθή έθζεζε, 
πεξηιακβαλφκελεο ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο, 

(ζη) Ο Έθηνο Πίλαθαο ησλ Καλνληζκψλ απαξηζκεί ηε ζεκαηνινγία ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ πνπ πξέπεη λα εηνηκάδεη 
θάζε επηρείξεζε ή εξγνδφηεο θαη αθνξνχλ εθζέζεηο γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο γηα ηα νπνία δελ αλακέλεηαη φηη 
ζα ππάξρεη ππέξβαζε ζε ζπλήζεηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελδεδεηγκέλε 
δηαγλσζηηθή θαη ηερληθή πξαθηηθή, 

(δ)  H Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη ζηε ζεηξά εθδφζεσλ “Radiation Protection”, ηεχρνο 185, ζπζηάζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο κε ηίηιν “European Guidelines on Diagnostic 
Reference Levels for Paediatric Imaging”, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-89877-8, 

(ε) Οη πην πάλσ ζπζηάζεηο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηηο βαζηθέο επξσπατθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ζηνλ ηνκέα 
απηφ, δειαδή ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία Αθηηλνινγίαο (ESR), ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία Παηδηαηξηθήο Αθηηλνινγίαο 
(ESPR), ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Αθηηλνινγηθψλ Δηαηξεηψλ (EFRS) θαη ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία 
Οξγαληζκψλ Ηαηξηθήο Φπζηθήο (EFOMP) θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηε ζεηξά εθδφζεσλ “Radiation Protection” ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έγηλε κε ζχζηαζε ηεο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 31 ηεο πλζήθεο 
Δπξαηφκ, 

(ζ)  Σν άξζξν 63(1) ηνπ Νφκνπ παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, γηα ζθνπνχο παξνρήο πξαθηηθήο 
θαζνδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Νφκν θαη απφ νπνηνπζδήπνηε 
Καλνληζκνχο εθδίδνληαη κε βάζε απηφλ, λα εγθξίλεη θαη λα εθδίδεη Κψδηθεο Πξαθηηθήο, Πξφηππα θαη 
Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαζεσξεί, ηξνπνπνηεί ή απνζχξεη 
νπνηεδήπνηε απηή θξίλεη ζθφπηκν, 

(η)  Με βάζε ην άξζξν 63(2) ηνπ Νφκνπ, παξάιεηςε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε 
δηάηαμε Κψδηθα Πξαθηηθήο, Πξνηχπνπ ή Πξνδηαγξαθψλ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 63(1) 
απνηειεί αδίθεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ, 

 
εθδίδεη ηνλ αθφινπζν Κψδηθα Πξαθηηθήο, γηα ζθνπνχο πξαθηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ 
ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 
εθαξκνγή δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο γηα αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο: 
 
1. Γηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα παηδηαηξηθέο αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 
 
H Τπεξεζία Διέγρνπ, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 46(2), θαζνξίδεη σο 
δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα παηδηαηξηθέο αθηηλνδηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ηα ζπληζηψκελα επξσπατθά δηαγλσζηηθά 
επίπεδα αλαθνξάο, σο εμήο: 
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(α)  Σηο ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πξψην Πίλαθα σο δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα αθηηλνινγηθέο θαη 
αθηηλνζθνπηθέο εμεηάζεηο, 

(β)  ηηο ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Γεχηεξν Πίλαθα σο δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα εμεηάζεηο 
ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο. 

 
2. Υξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο 
 
2.1 Αθηηλνγξαθία θαη αθηηλνζθφπεζε 
 
2.1.1 Ζ ζπληζηψκελε θχξηα πνζφηεηα γηα ηα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο ζηελ αθηηλνγξαθία θαη ηελ αθηηλνζθφπεζε 
είλαη ε πνζφηεηα air kerma-area product (PKA). Δίλαη δηαζέζηκε επξέσο ζε εμνπιηζκφ αθηηλνγξαθίαο θαη αθηηλνζθφπεζεο 
θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ πιήξε έθζεζε ηνπ αζζελνχο ζε αθηηλνβνιία. Ζ πνζφηεηα απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη 
θαηαγξαθεί εχθνια ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, είηε άκεζα θαηά ηελ εμέηαζε είηε ζε θαηνπηλφ ζηάδην. Ζ πξφνδνο ζηελ 
ηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιά ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απηφκαηεο θαηαγξαθήο θαη ζχγθξηζεο κε ηα 
δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο. 
 
2.1.2 Γηα ηελ αθηηλνγξαθία, ε πνζφηεηα entrance-surface air kerma (Ka,e) ζπληζηάηαη σο πξφζζεηε ρξήζηκε πνζφηεηα 
γηα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο. Ζ πνζφηεηα απηή παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δφζεο 
ηνπ αζζελνχο. 
 
2.1.3 Γηα ηελ αθηηλνζθφπεζε, ζπληζηψληαη σο πξφζζεηεο ρξήζηκεο πνζφηεηεο γηα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο ε 
πνζφηεηα air kerma at patient entrance reference point (Ka,r), ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θζνξηνζθφπεζεο (αθηηλνβφιεζεο) 
ηνπ αζζελή θαη ν αξηζκφο ησλ εηθφλσλ. 
 
2.1.4 Ζ πνζφηεηα PKA πξνζδηνξίδεηαη είηε κε ελζσκαησκέλνπο ή αθαηξνχκελνπο κεηξεηέο PKA είηε κε ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα ζε κνλάδεο αθηίλσλ Υ πνπ ππνινγίδνπλ ηελ πνζφηεηα PKA απφ ηηο παξακέηξνπο απεηθφληζεο. Ζ πνζφηεηα 
Ka,r θαζνξίδεηαη απφ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζε κνλάδεο αθηηλψλ Υ θαη παξνπζηάδεηαη ζην ρεηξηζηήξην ηνπ εμνπιηζκνχ. 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδνληαη αθξηβείο ηηκέο ησλ δνζηκεηξηθψλ πνζνηήησλ, κε ηαθηηθή 
βαζκνλφκεζε ή ειέγρνπο, νη νπνίνη ηππηθά εθηεινχληαη απφ ηνλ θπζηθφ ηαηξηθήο θαηά ηηο δνθηκέο απνδνρήο θαη ηνπο 
ειέγρνπο πνηφηεηαο. 
 
2.1.5 Ζ πνζφηεηα Ka,e κπνξεί λα ππνινγηζηεί δηαηξψληαο ηελ πνζφηεηα PKA κε ηελ πεξηνρή επηθάλεηαο εηζφδνπ πνπ 
κεηξάηαη ζην δέξκα ηνπ αζζελνχο (νξηνζεηεκέλε απφ ηε δέζκε θσηφο) θαη πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηνλ θαηάιιειν 
ζπληειεζηή νπηζζνζθέδαζεο. ηαλ ε πνζφηεηα PKA δελ είλαη δηαζέζηκε, ε πνζφηεηα Ka,e κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δέζκεο εμφδνπ (air kerma / current time product, mGy / mAs) θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή 
νπηζζνζθέδαζεο ή κέζσ έκκεζνπ ππνινγηζκνχ. 
 
2.2 Αμνληθή ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία 
 
Σφζν ε πνζφηεηα volume computed tomography dose index (CTDIvol) φζν θαη ε πνζφηεηα dose length product (DLP) 
απνηεινχλ ηηο ζπληζηψκελεο πνζφηεηεο γηα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο ζηελ αμνληθή ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία. Ζ 
πξψηε είλαη ζρεηηθή κε ηελ επίπησζε ζηε δφζε ηνπ αζζελνχο αλά ηνκή, ελψ ε δεχηεξε είλαη ζρεηηθή κε ηελ επίπησζε 
ζηε δφζε ηνπ αζζελνχο γηα ηελ πιήξε δηαδηθαζία ηεο αμνληθήο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο. ηνπο ζχγρξνλνπο 
αμνληθνχο ππνινγηζηηθνχο ηνκνγξάθνπο, νη πνζφηεηεο CTDIvol θαη DLP είλαη δηαζέζηκεο ζην ρεηξηζηήξην ηνπ εμνπιηζκνχ 
θαη κπνξνχλ επίζεο λα αλαθηεζνχλ απηφκαηα απφ ηηο εθζέζεηο δφζεο αθηηλνβνιίαο. ηηο πεξηπηψζεηο παιαηφηεξσλ 
ζπζηεκάησλ φπνπ ε δφζε δίλεηαη ζε άιιεο πνζφηεηεο (π.ρ. CTDI) πξέπεη λα γίλεηαη κεηαηξνπή ζηηο πην πάλσ 
πνζφηεηεο. 
 
3. Υξήζε ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο 
 
3.1 Σα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο ζπκβάιινπλ ζην λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δφζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη αζζελείο θαηά 
ηηο ηαηξηθέο εθζέζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ αξρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο (φζν ρακειφηεξε είλαη ινγηθά εθηθηή έθζεζε) πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 10(β) ηνπ Νφκνπ θαη αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηνλ Καλνληζκφ 46. Γηα ηηο δηαγλσζηηθέο ηαηξηθέο 
εθζέζεηο απηφ εξκελεχεηαη σο κία φζν ην δπλαηφ ρακειφηεξε δφζε, ε νπνία είλαη ζπλεπήο κε ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα 
ηεο ιακβαλφκελεο εηθφλαο θαη ηελ απφθηεζε ησλ επηζπκεηψλ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
 
3.2 Σα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο δελ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε αηνκηθέο εθζέζεηο αζζελψλ. 
 
3.3 Σα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαη 
επηζηεκνληθή θξίζε ηνπ ηαηξνχ. Τπέξβαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ε εμέηαζε 
δελ εθηειείηαη νξζά θαη, αληίζηξνθα, ηθαλνπνίεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο δελ ζεκαίλεη απηφκαηα νξζή 
εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο, θαζψο ε πνηφηεηα ηεο ιακβαλφκελεο εηθφλαο κπνξεί λα κελ είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή. Δπίζεο, ε  
ηήξεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο θάησ απφ ηηο ηηκέο ζηνλ παξφληα Κψδηθα Πξαθηηθήο δελ ζεκαίλεη 
απηφκαηα φηη ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ βειηηζηνπνίεζεο. 
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3.4 Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο δηαζθαιίδνπλ φηη:  
 

(α)  Γελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ππέξβαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο θαηά ηηο ηππνπνηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο, εθφζνλ εθαξκφδεηαη νξζή πξαθηηθή φζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε θαη ηηο ηερληθέο επηδφζεηο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, 

(β) ηεξείηαη αξρείν κε ηηο επί κέξνπο ππεξβάζεηο ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο θαηά ηηο 
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππέξβαζεο, 

(γ)  ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο ππέξβαζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο, δηεμάγνληαη θαηάιιεινη 
ηνπηθνί έιεγρνη θαη ιακβάλνληαη άκεζα θαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε δηνξζσηηθά κέηξα, 

(δ)  θαηάιιεινο εκπεηξνγλψκνλαο ηαηξηθήο θπζηθήο, ν νπνίνο λνκηκνπνηείηαη λα εθηειεί πξαθηηθέο πηπρέο θαηά 
ηηο δηαδηθαζίεο ηαηξηθήο έθζεζεο, ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη, αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή 
αθηηλνινγηθή πξαθηηθή, ζπκβάιιεη, κεηαμχ άιισλ, ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ θαη 
άιισλ αηφκσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθή έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο 
δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο, 

(ε)  παξέρνληαη γξαπηέο νδεγίεο κε ηξφπν θαη ζε γιψζζα νκηιίαο πνπ είλαη θαηαλνεηέο απφ ην εκπιεθφκελν 
πξνζσπηθφ γηα θάζε έθζεζε γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο, πεξηιακβαλνκέλσλ νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε 
δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο, γηα ηα νπνία δελ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρεη ππέξβαζε ζε ζπλήζεηο 
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελδεδεηγκέλε δηαγλσζηηθή θαη ηερληθή πξαθηηθή. 

 
3.5  Οη εθζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ θαζνξίδνληαη επί ηνπ παξφληνο δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο εμαθνινπζνχλ λα 
ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο βειηηζηνπνίεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο αλακελφκελεο έθζεζεο γηα παξφκνηεο 
δηαδηθαζίεο θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ αλαθνξάο ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα, φπσο εθαξκφδεηαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ειηθίεο 
ή νκάδεο βάξνπο. 
  
Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ 
 
3.6  Ζ επηρείξεζε ή ν εξγνδφηεο πξέπεη, ππφ ην θσο ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο πξνφδνπ, λα γλσζηνπνηνχλ 
ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θάζε πιεξνθνξία ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζεψξεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ επηπέδσλ 
αλαθνξάο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα Πξαθηηθήο (π.ρ. λέεο ηερληθέο, λέεο εμεηάζεηο, λένο εμνπιηζκφο). 
 
4. Δπηβνιή 
 
Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθαξκφδνληαη ηα κέηξα επηβνιήο πνπ 
πξνλννχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ. 
 
5. Παξνρή πιεξνθφξεζεο 
 
Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα πξνβαίλεη, κε αλαξηήζεηο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο, κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 

____________________ 
 

Έγηλε ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2020. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

Αξρηεπηζεσξεηήο. 

90



ΠΡΩΣΟ ΠΗΝΑΚΑ 

(Παξάγξαθνο 1) 

 

Γηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα αθηηλνινγηθέο θαη αθηηλνζθνπηθέο εμεηάζεηο  

______________________ 

 

Γηα εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρείν (α), ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο σο 
δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα αθηηλνινγηθέο θαη αθηηλνζθνπηθέο εμεηάζεηο: 
 

Δμέηαζε Ζιηθία ή νκάδα βάξνπο Γηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο 

Ka,e* 
(mGy) 

PKA** 
(mGy cm

2
) 

Κεθαιή (έθζεζε  

εκπξφζζηα-νπίζζηα,  

έθζεζε νπίζζηα-εκπξφζζηα) 

3 κελψλ κέρξη <1 έηνπο  215 

1 έηνπο κέρξη < 6 εηψλ  295 

≥ 6 εηψλ  350 

Κεθαιή (πιεπξηθή έθζεζε) 3 κελψλ κέρξη <1 έηνπο  200 

1 έηνπο κέρξη < 6 εηψλ  250 

Θψξαθαο (έθζεζε 
εκπξφζζηα-νπίζζηα,  

έθζεζε νπίζζηα-εκπξφζζηα) 

< 5 kg  15 

5 κέρξη < 15 kg 0,06 22 

15 κέρξη < 30 kg 0,08 50 

30 κέρξη < 50 kg 0,11 70 

50 κέρξη < 80 kg  87 

Κνηιηά (έθζεζε  

εκπξφζζηα-νπίζζηα) 

< 5 kg  45 

5 κέρξη < 15 kg  150 

15 κέρξη < 30 kg 0,40 250 

30 κέρξη < 50 kg 0,75 475 

50 κέρξη < 80 kg  700 

Λεθάλε (έθζεζε  

εκπξφζζηα-νπίζζηα) 

15 κέρξη < 30 kg  180 

30 κέρξη < 50 kg  310 

Μηθξνγξαθηθή θπζηεην-
νπξεζξνγξαθία  

(Micturating cysto-
urethrography) 

< 5 kg  300 

5 κέρξη < 15 kg  700 

15 κέρξη < 30 kg  800 

30 κέρξη < 50 kg  750 
 

*  Entrance-surface air kerma 
**  Air kerma-area product 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΗΝΑΚΑ 

(Παξάγξαθνο 1) 

 

Γηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα εμεηάζεηο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο  

______________________ 

 

Γηα εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρείν (β), ηνπ παξφληνο Κψδηθα Πξαθηηθήο, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο σο 
δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα εμεηάζεηο ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο: 

 

Δμέηαζε Ζιηθία ή νκάδα βάξνπο Γηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο 

CTDIvol* 
(mGy) 

DLP** 
(mGy cm) 

Κεθαιή*** 
 

0 κέρξη < 3 κελψλ 24 300 

3 κελψλ κέρξη <1 έηνπο 28 385 

1 έηνπο κέρξη < 6 εηψλ 40 505 

 ≥ 6 εηψλ 50 650 

Θψξαθαο**** 
 

< 5 kg 1,4 35 

5 κέρξη < 15 kg 1,8 50 

15 κέρξη < 30 kg 2,7 70 

 30 κέρξη < 50 kg 3,7 115 

50 κέρξη < 80 kg 5,4 200 

Κνηιηά**** 
 

< 5 kg  45 

5 κέρξη < 15 kg 3,5 120 

15 κέρξη < 30 kg 5,4 150 

 30 κέρξη < 50 kg 7,3 210 

 50 κέρξη < 80 kg 13 480 

 
*  Volume computed tomography dose index 
**  Dose-length product 
*** Σα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα ηελ θεθαιή αλαθέξνληαη ζε νκνίσκα δηακέηξνπ 16 cm  
**** Σα δηαγλσζηηθά επίπεδα αλαθνξάο γηα ηνλ ζψξαθα θαη ηελ θνηιηά αλαθέξνληαη ζε νκνίσκα δηακέηξνπ 

32 cm 
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