Έκθεςη τησ Δημόςιασ Διαβούλευςησ για το
ςχέδιο π.δ. περί «Προςαρμογήσ τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία
2013/59/Ευρατόμ του υμβουλίου, τησ 5ησ Δεκεμβρίου 2013 για τον
καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφάλειασ για την προςταςία από τουσ
κινδύνουσ που προκύπτουν από τισ ιοντίζουςεσ ακτινοβολίεσ και την
κατάργηςη των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ,
97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θέςπιςη
Κανονιςμών Ακτινοπροςταςίασ»

O Αναπληρωτόσ Τπουργόσ Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, Υωτϊκησ
Κωνςταντύνοσ, ϋθεςε ςε δημόςια ηλεκτρονικό διαβούλευςη το ςχέδιο προεδρικού
διατάγματοσ
«Προςαρμογό
τησ
ελληνικόσ
νομοθεςύασ
ςτην
Οδηγύα
2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό
βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ κινδύνουσ που
προκύπτουν από τισ ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ και την κατϊργηςη των Οδηγιών
89/618/Ευρατόμ,
90/641/Ευρατόμ,
96/29/Ευρατόμ,
97/43/Ευρατόμ
και
2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θϋςπιςη Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ»
και τη ςχετική «Ειςηγητική Έκθεςη» και κϊλεςε τουσ κοινωνικούσ εταύρουσ και
κϊθε ενδιαφερόμενο να ςυμμετϊςχουν καταθϋτοντασ προτϊςεισ, προκειμϋνου να
βελτιωθούν οι διατϊξεισ του π.δ.
Η διαβούλευςη ξεκύνηςε ςτισ 18 επτεμβρύου 2017 και ώρα 14.00 και διόρκεςε μϋχρι
τισ 28 επτεμβρύου 2017 και ώρα 14:00.
τη διαβούλευςη κατϋθεςαν τισ απόψεισ τουσ 16 κοινωνικού εταύροι και
ενδιαφερόμενοι. Ανϊμεςϊ τουσ ςυγκαταλϋγονται 9 επιςτημονικϋσ – επαγγελματικϋσ
ενώςεισ, οι οπούεσ κατϋθεςαν ςχόλια εύτε από κοινού εύτε μεμονωμϋνα.
Σα ςχόλια κατανϋμονται ωσ εξόσ:
 7 ςχόλια για το ϊρθρο: 4 (Οριςμού)
 4 ςχόλια για το ϊρθρο: 57 (Ευθύνεσ), 97 (ύςτημα διαχεύριςησ ϋκτακτησ
ανϊγκησ
 3 ςχόλια για τα ϊρθρα : 18 (Εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτο
πεδύο τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ), 58 (Διαδικαςύεσ), 79 (Αναγνώριςη υπηρεςιών και
εμπειρογνωμόνων) και 84
(Επόπτησ ακτινοπροςταςύασ), 99 (Διεθνόσ
ςυνεργαςύα)
 2 ςχόλια για τα ϊρθρα: 13, 14, 31, 34, 55, 56, 60, και 61
 1 ςχόλιο για τα ϊρθρα : 15, 27, 39, 46, 51, 53, 57, 62, 68, 78, 79 και 98.
Για τα υπόλοιπα ϊρθρα δεν υπόρξαν ςχόλια. Ένα (1) ςχόλιο όταν εκτόσ του
αντικειμϋνου του π.δ. και δεν αξιολογόθηκε.
Η Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ (ΓΓΠΠ) απϋςτειλε επιςτολό προσ τον
Τπουργό με ςχόλια και παρατηρόςεισ, οι οπούεσ ελόφθηςαν υπόψη ςτην επεξεργαςύα
και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην παρούςα ϋκθεςη.
Σα ανωτϋρω ςχόλια περιεύχαν ςυνολικϊ 86 ςημεύα (παρατηρόςεισ) τα οπούα
αξιολογόθηκαν από την ΕΕΑΕ. Όπου κρύθηκε απαραύτητο ϋγιναν τροποποιόςεισ επύ
του ςχεδύου π.δ. Σα υποβληθϋντα ςχόλια, η αξιολόγηςό τουσ και οι τροποποιόςεισ του
ςχεδύου π.δ. παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ςτον πύνακα που ακολουθεύ.
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Αξύζει να επιςημανθούν τα παρακϊτω:
α. τισ 15/12/2016 η ΕΕΑΕ διοργϊνωςε ημερύδα ςτην οπούα εύχαν κληθεύ οι
εμπλεκόμενοι κοινωνικού εταύροι και φορεύσ. την ημερύδα ϋγινε παρουςύαςη και
εκτενόσ ςυζότηςη επύ προςχεδύου π.δ. το πλαύςιο τησ ϊτυπησ αυτόσ διαβούλευςησ
μεταξύ των εταύρων ϋγιναν παρατηρόςεισ και ςχόλια από τη Γενικό Γραμματεύα
Πολιτικόσ Προςταςύασ, τη Γενικό Γραμματεύα τησ Κυβϋρνηςησ, την Ελληνικό
Ακτινολογικό Εταιρεύα, την Ένωςη Ιατρικών Υυςικόσ Ελλϊδοσ, την Ομοςπονδύα
Σεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλϊδασ και τον Πανελλόνιο ύλλογο Σεχνολόγων
Ακτινολόγων. Σα ςχόλια αυτϊ ελόφθηςαν υπόψη ςτην τελικό διαμόρφωςη του
προςχεδύου, το οπούο μετϊ από τελικό κι ενδελεχό νομοτεχνικό ϋλεγχο αποτελεύ το
ςχϋδιο του π.δ. τησ παρούςασ δημόςιασ ηλεκτρονικόσ διαβούλευςησ.
β. Παρϊλληλα με τη διαβούλευςη υποβλόθηκε ςτη ΓΓΕΣ και την ΕΕΑΕ κοινό αύτημα
επιςτημονικών
φορϋων
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ,
ΕΝΩΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ &
ΜΟΡΙΑΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΩΗ ΥΤΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ
ΥΤΙΚΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΥΤΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ) για
ςυνϊντηςη προκειμϋνου οι ανωτϋρω φορεύσ να εκθϋςουν δια ζώςησ τισ απόψεισ τουσ,
ςυμπληρωματικϊ των ςχολύων που απϋςτειλαν κατϊ την ηλεκτρονικό διαβούλευςη,
επύ το ςχεδύου του π.δ. Κατόπιν ςύμφωνησ γνώμησ του Δ.. τησ ΕΕΑΕ, η ςυνϊντηςη
πραγματοποιόθηκε ςτισ 18/10/2017 ςτην ΕΕΑΕ. Επύςησ, κατόπιν αιτόματόσ τουσ, ςτη
ςυνϊντηςη παρευρϋθηκαν εκπρόςωποι του ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ
και τησ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΥΤΙΚΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΥΤΙΚΩΝ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ. Σϋλοσ, ςτη ςυνϊντηςη εκλόθηςαν από την ΕΕΑΕ
εκπρόςωποι του Τπουργεύου, οι οπούοι και παρευρϋθηκαν.
Σα βαςικότερα ςημεύα των αιτημϊτων ςχετύζονταν με την αντικατϊςταςη των λϋξεων
«επιχεύρηςη» και «ακτινολογικόσ», την αποςαφόνιςη θεμϊτων ςχετικϊ με τον
εφαρμόζοντα την πρακτικό, τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ τησ ϋκθεςησ και την κλινικό ευθύνη.
Οι προτϊςεισ καταγρϊφτηκαν και ελόφθηςαν υπόψη ςτην αξιολόγηςη των ςχολύων
ςτον παρακϊτω πύνακα.
γ. Η ςυμμετοχό των κοινωνικών εταύρων ςτην παρούςα διαβούλευςη όταν χαμηλό
(ςύνολο 16), παρϊ το γεγονόσ ότι όταν ςε γνώςη τουσ. Σο γεγονόσ αυτό υποδηλώνει
τη γενικό αποδοχό του περιεχομϋνου του ςχεδύου π.δ. και την παραδοχό ότι οι
διατϊξεισ του εύναι ςτη ςωςτό κατεύθυνςη για την ομαλό και βϋλτιςτη ενςωμϊτωςη
τησ Οδηγύασ ςτην εθνικό νομοθεςύα. Σα ςχόλια, όπωσ παρουςιϊζονται παρακϊτω,
αφορούν μεμονωμϋνα ειδικϊ θϋματα του ςχεδύου, τα οπούα, ςύμφωνα με τουσ
κοινωνικούσ εταύρουσ, χρόζουν βελτύωςησ.
δ. Κϊποια από τα ςχόλια κοινωνικών εταύρων,
ιδύωσ
επιςτημονικών και
επαγγελματικών ενώςεων, ϋρχονται ςε αντύφαςη μεταξύ τουσ. ε κϊθε περύπτωςη, το
ςχϋδιο π.δ. θϋτει ϋνα ςύγχρονο ρυθμιςτικό πλαύςιο για την ακτινοπροςταςύα ςτη χώρα
αποφεύγοντασ αναφορϋσ ςε επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και επαγγελματικούσ
κλϊδουσ για τα οπούα δεν ϋχει τη ςχετικό νομοθετικό εξουςιοδότηςη να πρϊξει.
Εκφρϊζονται ευχαριςτύεσ για την προςεκτικό ανϊγνωςη και τον ςχολιαςμό του
ςχεδύου του π.δ προσ όλουσ τουσ κοινωνικούσ εταύρουσ.
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Άρθρο
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Τποβληθέν ςχόλιο
Αξιολόγηςη ςχολίων – Προτάςεισ τροποποίηςησ ςχεδίου π.δ.
(κατά χρονολογική ςειρά υποβολήσ)

ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
Ίςωσ θα ϋπρεπε, ςτη παρϊγραφο 3 ςτην αρχό, να αναφϋρει με
ςαφόνεια ότι οι επιχειρόςεισ θα πρϋπει να ϋχουν καταςτρώςει
ϋνα «γενικό» ςχϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ εκ των προτϋρων, που
θα περιλαμβϊνει εκπαύδευςη, προμόθεια εξοπλιςμού, γενικϋσ
διαδικαςύεσ.
ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
Προτεύνεται να γύνει διόρθωςη ςτο τμόμα «… που λαμβϊνουν
υπόψη τισ ποςότητεσ και τα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ των
ραδιονουκλιδύων, τον τρόπο πρόςληψησ ραδιενϋργειασ και τον
βιοκινητικό τρόπο, καθώσ…» τησ παραγρϊφου 2.δ του άρθρου
13 (Εκτύμηςη τησ ενεργού και τησ ιςοδύναμησ δόςησ). Ίςωσ θα
μπορούςε να γύνει αντικατϊςταςη με το εξόσ (εύτε αυτούςιο,
εύτε τροποποιημϋνο): «… που λαμβϊνουν υπόψη τισ ποςότητεσ
και τα φυςικοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ των ραδιονουκλιδύων
και των εκϊςτοτε φορϋων τουσ, τον τρόπο και τη διϊρκεια
πρόςληψόσ τουσ, τη βιοκινητικό τουσ, κλπ, καθώσ…»
Επύςησ το τμόμα τησ πρόταςησ «… καθώσ και κατϊλληλοι
παρϊγοντεσ μετατροπόσ ςε ενεργό δόςη ό ότι ϊλλο κρύνεται
απαραύτητο», ύςωσ θα πρϋπει να γύνει πιο
ςυγκεκριμϋνο/ςαφϋσ. Π.χ., εκτόσ ϊλλων θα μπορούςε να
παραπϋμπει και ςτη δημοςύευςη 119 τησ ICRP, η οπούα εύναι
μύα ςχετικϊ ϊρτια βϊςη-οδηγόσ για τη δοςιμετρύα εργαζομϋνων

Η όλη διαδικαςύα των γενικών και ειδικών ςχεδύων αναφϋρεται αναλυτικϊ ςτην
παρ. 6 του ιδύου ϊρθρου.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Σο υποβληθϋν ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη καθόςον βελτιώνει το περιεχόμενου του
ϊρθρου.
Σο εν λόγω μϋροσ του ςτοιχεύου δ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 13
αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
«… που λαμβϊνουν υπόψη τισ ποςότητεσ και τα φυςικοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ
των ραδιονουκλιδύων και των εκϊςτοτε φορϋων τουσ, τον τρόπο και τη διϊρκεια
πρόςληψόσ τουσ, τη βιοκινητικό τουσ, καθώσ…»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Άρθρο 13
Σο υποβληθϋν ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη, ώςτε να ςυμπεριληφθεύ η δημοςύευςη
119 τησ ICRP.
Η παρϊγραφοσ 1 του ϊρθρου 13 αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
1. Για την εκτύμηςη τησ ενεργού και τησ ιςοδύναμησ δόςησ χρηςιμοποιούνται
κατϊλληλεσ πρότυπεσ τιμϋσ και ςχϋςεισ. Για την εξωτερικό ακτινοβόληςη,
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και κοινού που ϋχουν εκτεθεύ ό δύναται να εκτεθούν εςωτερικϊ
ςε ραδιονουκλύδια.
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4,
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Σϋλοσ, ςτο ύδιο ϊρθρο, ύςωσ θα ϋπρεπε να γύνει προςθόκη μύασ
παραγρϊφου, παρόμοιασ με τη 2.δ, για την ϋκθεςη του κοινού
από εςωτερικό ακτινοβόληςη οφειλόμενη ςε πρόςληψη
ραδιονουκλιδύων, π.χ. ύςτερα από ϋνα πυρηνικό ό ραδιολογικό
ςυμβϊν με διαςπορϊ τεχνητών ραδιονουκλιδύων ςτο
περιβϊλλον, λόγω κατανϊλωςησ αγαθών ό χρόςησ υλικών που
περιϋχουν φυςικϊ ραδιονουκλύδια, λόγω «ποςιθεραπεύασ»
(κατανϊλωςη «ιαματικού» νερού), κλπ
ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
Αξιότιμοι κύριοι,
ςτο αναφερόμενο ςχϋδιο προεδρικού διατϊγματοσ για τη
μεταφορϊ ςτην ελληνικό νομοθεςύα τησ ευρωπαικόσ οδηγύασ
2013/59, και κατϊ το άρθρο 4 (ϊρθρο 4 οδηγύασ) οριςμού ςτην
παρϊγραφο 87, ςτον οριςμό – πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών
ακτινολογικών διαδικαςιών : η υποβολό … – ϋχει απαλλοιφθεύ
η λϋξη – νοεύται – όπωσ εύναι το ελληνικό κεύμενο τησ
οδηγύασ(L13/10 17/01/2014) , – πρακτικϋσ πτυχϋσ των
ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών : νοεύται η υποβολό … –
ςημεύο, που εκτύμηςη μου εύναι ότι πρόκειται για ςυντακτικό
λϊθοσ και μπορεύ να διορθωθεύ.
Επύςησ ςτη ςχετικό οδηγύα υπϊρχει και το προούμιο όπου ςτην
παρϊγραφο 29 αναφϋρει – ϊλλουσ επαγγελματύεσ που
εκτελούν πρακτικϋσ πτυχϋσ κατϊ τισ διαδικαςύεσ ιατρικόσ
ϋκθεςησ, όπωσ οι τεχνολόγοι και χειριςτϋσ ςτην
ακτινοδιαγνωςτικό, ςτην πυρηνικό ιατρικό και ςτην
ακτινοθεραπεύα … – (L13/3,4 17/01/2014) αναφϋρεται ρητϊ

χρηςιμοποιούνται τα λειτουργικϊ μεγϋθη που καθορύζονται ςτο τμόμα 2.3 τησ
δημοςύευςησ αριθ. 116 τησ ICRP και για την εςωτερικό ακτινοβόληςη η
δημοςύευςη 119 τησ ICRP. Και ςτισ δύο περιπτώςεισ μπορούν να γύνουν αποδεκτϋσ
οι επικαιροποιόςεισ των δημοςιεύςεων αυτών που κϊνει αποδεκτϋσ η ΕΕΑΕ.
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Σο υποβληθϋν ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη.
Σο ςτοιχεύο δ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 13 αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
δ) Για την ϋκθεςη από εςωτερικό ακτινοβόληςη οφειλόμενη ςε …
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

Άρθρο 49 - Παρ. 84
Η λϋξη «νοεύται» δεν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ςε κανϋνα οριςμό. ε όλουσ τουσ
οριςμούσ ϋχει χρηςιμοποιηθεύ η ϊνω και κϊτω τελεύα.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Άρθρο 4 - Παρ. 29
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4. Συχόν δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ
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ςε τεχνολόγουσ ακτινολόγουσ, το οπούο δεν ϋχει μεταφερθεύ
ςτο παρόν ςχϋδιο όπωσ ϋχει γύνει με τισ υπόλοιπεσ
επιςημϊνςεισ. το τϋλοσ του ιδύου ϊρθρου αναφϋρεται – όπωσ
παραγματοποιούνται, μεταξύ ϊλλων, από τουσ τεχνολόγουσ και
χειριςτϋσ που ςυμμετϋχουν ςε ιατρικϋσ …. – , πιςτεύω ότι ποιό
ςωςτό και ςύννομη ϋκφραςη θα όταν – από τουσ τεχνολόγουσ
ακτινολόγουσ και χειριςτϋσ που ςυμμετϋχουν ςε ιατρικϋσ …Εϊν παραμεύνει ωσ ϋχει, ςτα επαγγϋλματα υγεύασ νοούνται και
οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαςτηρύων και ϊλλα επαγγϋλματα
καθότι ςε ςυνδυαςμό με τα ϊρθρα 14 , 18 και 57 μπορούν να
εμφανιςτούν μελλοντικϊ προβλόματα
Για τουσ ανωτϋρω λόγουσ(προσ υπουργό παιδεύασ) , η ςχολό
των ΣΕΙ του τμόματοσ Ακτινολογύασ – Ακτινοθεραπεύασ ςε
καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να ςυγχωνευθεύ με ϊλλη ςχολό ,
όπωσ και το μϊθημα τησ Ακτινοπροςταςύασ να ενταχθεύ ςτο
κύριο πρόγραμμα ςπουδών των αντύςτοιχων ςχολών ΙΕΚ .
Με εκτύμηςη
Γαλϊνησ Ιωϊννησ
ΣΕΦΝ. ΡΑΔ/ΓΟ-ΑΚΣ/ΓΟ

παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.
Επιπρόςθετα, τόςο από το αγγλικό κεύμενο όςο και από την επύςημη μετϊφραςη
δεν προκύπτει η ρητό αναφορϊ ςε τεχνολόγουσ ακτινολόγουσ, όπωσ αναφϋρεται
ςτο ςχόλιο.
Συνεπώσ, δεν απαιτεύται τροποπούηςη του ςχεδύου π.δ. βϊςει του ςχολύου αυτού.

ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
– «ΕΑΕ»
7

4
Κεφϊλαιο Β, άρθρο 4, οριςμού:
– παρ.34 ελεγχόμενη περιοχό, ποιού εύναι οι αναφερόμενοι
ειδικού κανόνεσ και ποιόσ τουσ διαςφαλύζει ςτο πεδύο
εφαρμογόσ; [απαντϊται αργότερα ςτο ϊρθρο 37 εν μϋρει].

Άρθρο 4
Παρ. 34
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ.
Οι ειδικού κανόνεσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 37. την παρ. 2 του ύδιου ϊρθρου και
ςτο ϊρθρο 82 αναφϋρεται ο υπεύθυνοσ για την ταξινόμηςη των περιοχών.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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– παρ.35 ϋλεγχοσ ποιότητασ, εύναι το ςύνολο των ενεργειών και
όχι των λειτουργιών αφενόσ και αφετϋρου δεν αναφϋρει ποιόν

Παρ. 35
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η

5

ό ποιούσ επαγγελματύεσ αφορϊ.

επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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– παρ.36 εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ, δεν αναφϋρει
ςε ποιούσ επαγγελματικούσ κλϊδουσ αναφϋρεται, ούτε ποιόσ
ελϋγχει και με ποιϊ κριτόρια εϊν το ϊτομο διαθϋτει την
απαιτούμενη γνώςη, κατϊρτιςη και πεύρα. [απαντϊται επύςησ
γενικϊ και αόριςτα ςτο ϊρθρο 82].

Παρ. 36
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ. Επύςησ, ςτο ϊρθρο 79 αναφϋρεται
ο τρόποσ αναγνώριςησ του εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ, όπου υπϊρχει
πρόβλεψη για ςχετικό απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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4

4

– παρ.37 εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ, δεν αναφϋρει ςε
ποιούσ επαγγελματικούσ κλϊδουσ αναφϋρεται, ούτε ποιόσ
ελϋγχει και με ποιϊ κριτόρια εϊν το ϊτομο διαθϋτει την
απαιτούμενη γνώςη, κατϊρτιςη και πεύρα. Επύςησ, εφόςον
αναφϋρεται ρητϊ ςτην φυςικό των ακτινοβολιών και όχι ςτην
φυςικό τησ ιατρικόσ, γιατύ δεν καλεύται εμπειρογνώμονασ
Ακτινοφυςικόσ ςε ςυμφωνύα με τον κλϊδο ΠΕ Ακτινοφυςικόσ
του ΕΤ (βλϋπε ϊρθρα 41 & 44 του Ν.2519/1997), των
Πανεπιςτημιακών και τρατιωτικών νοςοκομεύων (βλϋπε
αντύςτοιχη ιςχύουςα νομοθεςύα); [απαντϊται επύςησ γενικϊ
και αόριςτα ςτο ϊρθρο 83].
– παρ.47 επιβλεπόμενη περιοχό, δεν αναφϋρει από ποιόν ό
ποιούσ επαγγελματύεσ επιβλϋπεται και με ποιϋσ προώποθϋςεισ.
[απαντϊται εν μϋρει αργότερα ςτο ϊρθρο 38].

Παρ.37
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ.
Επύςησ, ςτο ϊρθρο 79 αναφϋρεται ο τρόποσ αναγνώριςησ του εμπειρογνώμονα
ιατρικόσ φυςικόσ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Παρ.47
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ.
Επύςησ, οι ειδικού κανόνεσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 38. την παρ. 2 του ύδιου
ϊρθρου και ςτο ϊρθρο 82 αναφϋρεται ο υπεύθυνοσ για την ταξινόμηςη των
περιοχών.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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– παρ.54 επόπτησ ακτινοπροςταςύασ, δεν προςδιορύζει την
απαιτούμενη τεχνικό επϊρκεια του ατόμου, ούτε τα κριτόρια
αξιολόγηςησ τησ τεχνικόσ επϊρκειασ.

Παρ.54
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ.
το ϊρθρο 79 αναφϋρεται ο τρόποσ αποδοχόσ του οριςμού του επόπτη
ακτινοπροςταςύασ, ο οπούοσ θα γύνεται με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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– παρ.55 εργαζόμενοσ ϋκτακτησ ανϊγκησ, δεν προςδιορύζει
τύποτα ςυγκεκριμϋνο, ούτε το πρωτόκολλο, ούτε τισ πρακτικϋσ,
ούτε την απαιτούμενη εκπαύδευςη κλπ. [απαντϊται αργότερα
μϋςω εξωτερικόσ παραπομπόσ].

Παρ.55
το ςημεύο αυτό δύνονται μόνο οι οριςμού. τον οριςμό αυτόν υιοθετόθηκε η
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ ςτα ελληνικϊ
Τπϊρχουν τα επύπεδα αναφορϊσ τησ επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
και το ϊρθρο 53 που αναφϋρεται ςτην επαγγελματικό ϋκθεςη ϋκτακτησ ανϊγκησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Κεφϊλαιο Γ, Σμόμα ΙΙ:
– άρθρο13, εκτύμηςη τησ ενεργού και τησ ιςοδύναμησ δόςησ,
δεν αναφϋρει ποιόσ ό ποιού επαγγελματύεσ υγεύασ εύναι
υπεύθυνοι για τισ ανωτϋρω εκτιμόςεισ.

Άρθρο 13
Η απϊντηςη δύνεται ςτο ϊρθρο 81. Ο προςδιοριςμόσ των δόςεων γύνεται από τισ
υπηρεςύεσ δοςιμετρύασ ςε ςυνεργαςύα με τον οργανιςμό.
Επιπρόςθετα, εύναι ευθύνη του οργανιςμού να ζητόςει ςυμβουλό από
εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ και να ορύςει επόπτη ακτινοπροςταςύασ τα
καθόκοντα των οπούων ορύζονται ςτα ϊρθρα 82 και 84.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Κεφϊλαιο Δ, Απαιτόςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και
πληροφόρηςησ ςτην ακτινοπροςταςύα:
– άρθρο14, γενικϋσ υποχρεώςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και
παροχόσ πληροφοριών, εύναι γενικό και αόριςτο και δεν
προςδιορύζει τύποτα επύ τησ ουςύασ τησ εκπαύδευςησ,
κατϊρτιςησ και πληροφόρηςησ.

Άρθρο 14
Σο ϊρθρο παραπϋμπει ςε αποφϊςεισ τησ ΕΕΑΕ ςτισ οπούεσ θα καθορύζονται οι
προώποθϋςεισ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και επαναλαμβανόμενησ κατϊρτιςησ
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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34

39

Κεφϊλαιο Σ
– άρθρο34, ςυμβουλϋσ από εμπειρογνώμονα
ακτινοπροςταςύασ, εύναι γενικό και αόριςτο, δεν προςδιορύζει
επακριβώσ τα καθόκοντα του εμπειρογνώμονα
ακτινοπροςταςύασ, δεν προςδιορύζει το περιεχόμενο των
καθηκόντων. Π.χ. τύ ςημαύνει περιοδικόσ ϋλεγχοσ τησ
αποτελεςματικότητασ των μϋςων και τεχνικών προςταςύασ;
Κϊθε πότε προςδιορύζεται η περιοδικότητα; Πώσ
προςδιορύζεται ο ϋλεγχοσ; [απαντϊται επύςησ γενικϊ και
αόριςτα ςτο ϊρθρο 82].
– άρθρο39, ραδιολογικό επιτόρηςη του χώρου εργαςύασ, ποιόσ
ό ποιού επαγγελματύεσ υγεύασ εύναι υπεύθυνοι για αυτϋσ τισ
μετρόςεισ;

Άρθρο 34
Σα καθόκοντα του εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ καθορύζονται ςτο ϊρθρο
82. ύμφωνα με την παρ.37 του ϊρθρου 4, ο εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ
εύναι ϊτομο που διαθϋτει τη γνώςη, την κατϊρτιςη και την πεύρα να καθορύζει την
περιοδικότητα και το περιεχόμενο του ελϋγχου ποιότητασ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Άρθρο 39
Η απϊντηςη δύνεται ςτο ϊρθρο 84.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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57

58

– άρθρο57, ευθύνεσ, όλοι οι επαγγελματύεσ υγεύασ που
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα βελτιςτοπούηςησ των ιατρικών
ακτινολογικών διαδικαςιών κατϊ τον οριςμό πρϋπει να εύναι
πλόρουσ απαςχόληςησ προκειμϋνου να ςυμμετϋχουν ςτισ
διαδικαςύεσ αυτϋσ. Δεν ορύζονται περιοδικϋσ ό εξ αποςτϊςεωσ ό
δειγματοληπτικϋσ διαδικαςύεσ βελτιςτοπούηςησ με ςχϋςη μη
εξαρτημϋνησ απαςχόληςησ

Άρθρο 57
Η πλόρησ απαςχόληςη και η μη εξαρτημϋνη απαςχόληςη εύναι ϋξω από τουσ
ςκοπούσ τουσ παρόντοσ π.δ. Συχόν δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα
όταν εκτόσ τησ παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.

– άρθρο58, διαδικαςύεσ, δεν προςδιορύζει τη ςυμμετοχό του
εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ ςε πρακτικϋσ πυρηνικόσ
ιατρικόσ, ακτινοδιαγνωςτικόσ υψηλών δόςεων και
επεμβατικόσ ακτινολογύασ. Η μαςτογραφύα παρ’ ότι δεν
υπϊγεται ςτισ πρακτικϋσ υψηλόσ δόςησ, αλλϊ ςτισ πρακτικϋσ
υψηλόσ ακτινοευαιςθηςύασ πού υπϊγεται; Σι ςημαύνει αρχό τησ
κλιμακούμενησ προςϋγγιςησ ςε ςχϋςη με την
ακτινοπροςταςύα; Δεν προςδιορύζεται τύ ιςχύει ςτην
παιδιατρικό ακτινολογύα.

Άρθρο 58
Ο οργανιςμόσ εύναι υπεύθυνοσ ςτο να καθορύςει τισ διαδικαςύεσ με βϊςη το ϊρθρο
58. Ο βαθμόσ εμπλοκόσ του εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ γύνεται με βϊςη το
γενικό πλαύςιο που περιγρϊφεται ςτην περύπτωςη 6 του ϊρθρου
Ωςτόςο η παρϊγραφοσ δ περ. αα επαναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:

Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

«αα) ςε ακτινοθεραπευτικϋσ πρακτικϋσ, πϋραν των τυποποιημϋνων
θεραπευτικών πρακτικών πυρηνικόσ ιατρικόσ, απαιτεύται η ενεργόσ
ςυμμετοχό εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ·»

8

20

84

– άρθρο84, τύ ςημαύνει Μονϊδα Ακτινοπροςταςύασ; Πώσ και
πού ορύζεται; Σα ϊρθρα 41 & 44 του Ν.2519/1997
αναφϋρονται ςε Σμόματα Ιατρικόσ Υυςικόσ, αυτϊ γιατύ δεν
αναφϋρονται;

Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Άρθρο 84
Σο ςχϋδιο π.δ. αναφϋρει «μονϊδα ακτινοπροςταςύασ που δημιουργεύται εντόσ του
οργανιςμού. Η διατύπωςη εύναι επαρκόσ και δύνει την ευελιξύα ςτον οργανιςμό να
καθορύςει τον τρόπο δημιουργύασ, οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ μονϊδασ
ακτινοπροςταςύασ.
Ωσ μονϊδα ακτινοπροςταςύασ μπορούν να νοηθούν κατϊ περύπτωςη τα τμόματα
Ιατρικόσ φυςικόσ, όπου υπϊρχουν. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχουν τϋτοια
τμόματα (π.χ. ςε ιδιωτικϋσ κλινικϋσ ό νοςοκομεύα, ςε επιχειρόςεισ βιομηχανικόσ
ραδιογραφύασ, ερευνητικϊ κϋντρα, κλπ) εύναι η αποδεκτό η ομϊδα των
επιςτημόνων που διαθϋτει τησ κατϊλληλεσ γνώςεισ κι ϋχει την κατϊρτιςη και πεύρα
ςχετικό ςτο χώρο τησ ακτινοπροςταςύασ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
Σο εν λόγω ΠΔ εύναι εκτενϋσ, πολύ εξειδικευμϋνο, γενικό και
αόριςτο με πολλϋσ εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ παραπομπϋσ.
Εύναι ςτο ςύνολό του κατανοητό και με δυςκολύα μόνο από
τουσ Ακτινοφυςικούσ και όχι από τουσ υπόλοιπουσ
επαγγελματύεσ υγεύασ, τουσ αναφερόμενουσ εκπροςώπουσ
επιχειρόςεων, διοικητϋσ νοςοκομεύων κλπ., αλλϊ ούτε από την
κοινό γνώμη. Αφόνει ςημαντικϊ αναπϊντητα ερωτόματα,
ανοιχτϊ θϋματα προσ ςυμπλόρωςη από μεταγενϋςτερα
νομοθετόματα ό εγκυκλύουσ. Όμωσ επιτυγχϊνει επύ τησ ουςύασ
να εκςυγχρονύςει, βελτιώςει και ςυμπληρώςει το ιςχύον
νομικό πλαύςιο των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ του 2001,
το οπούο παραβιϊςτηκε, παρακϊμφθηκε και αλλοιώθηκε κατϊ
εξακολούθηςη από πολλούσ υπεύθυνουσ εφαρμογόσ του και
από ςυγκεκριμϋνα ςυμφϋροντα περύ του αποκαλούμενου
ιατροτεχνολογικού εξοπλιςμού και τησ αςφαλούσ λειτουργύασ
του.
Ευχόμαςτε ςτην αρμόδια αρχό την ΕΕΑΕ καλό επιτυχύα ςτο
δύςκολο ϋργο τησ, αναμϋνουμε από τα αρμόδια υπουργεύα τον

Ευχαριςτύεσ για την ευγενικό αναφορϊ ςτο επιτελούμενο ϋργο.
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απαιτούμενο ςεβαςμό και ειδικϊ από τισ διοικόςεισ των
νοςοκομεύων και τουσ εμπλεκόμενουσ επαγγελματύεσ.
Σϋλοσ, λόγω του εύρουσ του, τησ δομόσ του και των αλλαγών
που επιχειρεύ ευχόμαςτε να μην δημιουργόςει περαιτϋρω
αςϊφειεσ, παρανοόςεισ ό παρεξηγόςεισ ςτην εφαρμογό του.
Εκ του Δ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ

Παράρτημα VIII
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την τελευταύα πρόταςη «… Ο υπολογιςμόσ τησ δόςησ πρϋπει
να λαμβϊνει υπόψη και ϊλλουσ παρϊγοντεσ όπωσ… … υλικού
(χύμα ό επιφανειακό).» του Παραρτόματοσ VIII, η λϋξη «χύμα»
δεν εύναι δόκιμη. Κανϋνα οικοδομικό υλικό δεν βρύςκεται
«χύμα» εντόσ των χώρων μύασ ολοκληρωμϋνησ καταςκευόσκτιρύου, θα βρύςκεται π.χ. εύτε αναρτημϋνο ςτισ επιφϊνειεσ του
κτιρύου (όπωσ γρανύτεσ, ςοβϊσ, πλακϊκια, κλπ), εύτε εντόσ του
όγκου των δομικών του ςτοιχεύων (όπωσ ςκυρόδεμα ςτισ
πλϊκεσ, ςτισ κολώνεσ και ςτα κλιμακοςτϊςια, τούβλα και
τςιμϋντο ςτην τοιχοποιύα, …), κλπ. Μια πιο δόκιμη μετϊφραςη
του «bulk», από το αγγλικό κεύμενο τησ οδηγύασ ςτο ελληνικό
του Π.Δ., θα όταν «(κύριοσ) όγκοσ δομικών ςτοιχεύων
καταςκευόσ».

Παράρτημα VIII
Η λϋξη «χύμα» επιλϋχθηκε λόγω τησ επύςημησ μετϊφραςησ
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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την ειςαγωγό τησ ευρωπαώκόσ οδηγύασ (παρϊγραφοσ 22)
αναφϋρεται το εξόσ επιςτημονικό εύρημα: «Recent
epidemiological findings from residential studies demonstrate a
statistically significant increase of lung cancer risk from
prolonged exposure to indoor radon at levels of the order of
100 Bq/m^3. The new concept of exposure situations allows
the provisions of Commission Recommendation
90/143/Euratom (recommendation on the protection of
members of the public against indoor exposure to radon) to be
incorporated into the binding requirements of the Basic Safety
Standards while leaving enough flexibility for implementation».

Ειςαγωγή

23

Τπϊρχει το ϊρθρο 103 που αναφϋρεται ςτην ϋκθεςη ςτο ραδόνιο και το οπούο
προβλϋπει την ϋκδοςη κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ για τη θϋςπιςη εθνικού
ςχεδύου δρϊςησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του π.δ. με βϊςη το ςχόλιο
αυτό.

Σο παραπϊνω, ύςωσ θα όταν ςκόπιμο να μεταφραςτεύ και να
αναφερθεύ ςε κϊποιο ςχετικό ςημεύο του Π.Δ., ώςτε να γύνει
ευρύτερα ςαφόσ η ςπουδαιότητα και αναγκαιότητα τησ
εποπτεύασ/τακτικού ελϋγχου του Ραδονύου ςε εςωτερικούσ
χώρουσ, προσ όφελοσ τησ δημόςιασ υγεύασ. ημειώνεται ότι,
ςύμφωνα και με την ΕΕΑΕ, για το 63% τησ μϋςησ ετόςιασ
ενεργού δόςησ (2,7 mSv) που δϋχεται ϋνασ κϊτοικοσ τησ Φώρασ
από φυςικϋσ πηγϋσ ακτινοβολύασ, ευθύνεται το Ραδόνιο.
υνεπώσ η εποπτεύα και η μεύωςό του όπου χρειϊζεται (μϋςω
απλών διαδικαςιών), πρϋπει να ειςαχθούν ςτην κουλτούρα μασ
προσ όφελόσ μασ, όπωσ ϋχει γύνει και ςε ϊλλεσ χώρεσ εδώ και
δεκαετύεσ (π.χ. ςτισ ΗΠΑ γύνονται τακτικϋσ
χωροςκοπόςεισ/μετρόςεισ ςε οικύεσ, από εμπειρογνώμονεσ
ακτινοπροςταςύασ, και εκδύδονται πιςτοποιητικϊ που η
ύπαρξό τουσ εύναι απαραύτητη ςε οποιαδόποτε ςυναλλαγό
ςχετικϊ με το ακύνητο. Προφανώσ, όπου υπϊρχει πρόβλημα,
εφαρμόζονται τα κατϊλληλα αντύμετρα που εκτόσ ϊλλων εύναι
ςυνόθωσ απλϊ και οικονομικϊ).

11

Παραρτήματοσ VII

24

την τελευταύα πρόταςη «… Ωςτόςο, η ΕΕΑΕ δύναται να
εφαρμόζει τισ τιμϋσ αυτϋσ ςε μικρότερεσ οντότητεσ ό κόλα,
παραδεύγματοσ… » τησ παραγρϊφου Β.6 του Παραρτόματοσ
VII, η λϋξη «κόλα» μϊλλον ειςόλθε ςτο κεύμενο εκ παραδρομόσ
(δεν βγαύνει νόημα).

Παραρτήματοσ VII
Η λϋξη «κόλον» και «κόλα» εύναι η δόκιμη λϋξη που χρηςιμοποιεύται ςτον τομϋα
των μεταφορών (γενικώσ, όχι μόνο για τα ραδιενεργϊ υλικϊ) και περιγρϊφει τα
πακϋτα μεταφορϊσ.
Για αποφυγό παρερμηνειών προτεύνεται να γραφεύ ςε παρϋνθεςη η λϋξη «πακϋτα».
Το εν λόγω μϋροσ του Παραρτόματοσ VII αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
« … Ωςτόςο, η ΕΕΑΕ δύναται να εφαρμόζει τισ τιμϋσ αυτϋσ ςε μικρότερεσ οντότητεσ
ό κόλα (πακϋτα), παραδεύγματοσ χϊριν, για …»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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4,
79

ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
Oι υπηρεςύεσ δοςιμετρύασ τησ Οδηγύασ ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο
τησ (άρθρο 4, παρ. 24) ορύζονται ωσ οι «αναγνωριςμϋνεσ»
(recognized) και όχι ωσ οι «εξουςιοδοτημϋνεσ» από την
εκϊςτοτε εθνικό αρχό (εδώ την Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ
Ενϋργειασ), όπωσ εκ παραδρομόσ αναφϋρει το προςχϋδιο.
Σούτο, ειςϊγει μια ανεπύτρεπτη διαφοροπούηςη του
προςχεδύου διότι η εξουςιοδότηςη ϋχει την ϋννοια τησ
παραχώρηςησ εξουςύασ από την Αρχό, ενώ η αναγνώριςη που η
Οδηγύα επιτϊςςει ϋχει την ϋννοια του καθοριςμού
προδιαγραφών ώςτε οι ιδιωτικού φορεύσ να λειτουργούν και
παρϋχουν υπηρεςύεσ δοςιμετρύασ με αναγνώριςη από την Αρχό.
Αυτό η διαφοροπούηςη δημιουργεύ παραφωνύα και με το
υπόλοιπο κεύμενο τησ Οδηγύασ αλλϊ και τησ τελικόσ
ειςηγητικόσ ϋκθεςησ του προςχεδύου. Ακόμη, το ύδιο ςφϊλμα
ϋχει επαναληφθεύ και ςτο άρθρο 79 του προςχεδύου (παρ. 1 εδ.
β) όπου γύνεται εςφαλμϋνα λόγοσ για «εξουςιοδοτημϋνη» αντύ
για «αναγνωριςμϋνη» υπηρεςύα. Επιπλϋον και η τελικό
ειςηγητικό ϋκθεςη του προςχεδύου (χωρύο 2, 3η ςελύδα τησ
ϋκθεςησ, τελευταύο εδϊφιο), ρητϊ αναφϋρει ότι ςκοπόσ του

Άρθρο 4 και άρθρο 79
ύμφωνα με την πρόςφατη (2014) και ιςχύουςα νομοθεςύα «Η δοςιμϋτρηςη
πραγματοποιεύται από την ΕΕΑΕ ό από κατϊλληλα εργαςτόρια ϊλλων φορϋων
εξουςιοδοτημϋνων από την ΕΕΑΕ» Σο παρόν ςχϋδιο π.δ. προβλϋπει τη διαδικαςύα
εξουςιοδότηςησ υπηρεςιών δοςιμετρύασ (ιδιωτικών και μη) ςτο ϊρθρο 79.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 65 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
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προσ ψόφιςη προςχεδύου εύναι η ρύθμιςη των κανόνων με τουσ
οπούουσ θα αςκεύται ο κανονιςτικόσ ϋλεγχοσ, ϋννοια που
ςυνδϋεται με την εποπτεύα τόρηςησ προδιαγραφών
λειτουργύασ ενόσ αναγνωριςμϋνου φορϋα από την εκϊςτοτε
Αρχό.
Τπό το πρύςμα των ανωτϋρω προτεύνουμε το προςχϋδιο να
τροποποιηθεύ κατϊ τα παραπϊνω ςε ςυμμόρφωςη με το
λεκτικό και ουςιαςτικό μϋροσ του κειμϋνου τησ Οδηγύασ,
δοθϋντοσ μϊλιςτα ότι η προθεςμύα προσ εναρμόνιςη με την
κοινοτικό ϋννομη τϊξη εκπνϋει (ϊρ. 106 παρ. 1 Οδηγύασ) ςτισ 6
Υεβρουαρύου 2018, με όλεσ τισ δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ που η μη
ςυμμόρφωςη θα ϋχει για την χώρα μασ.
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ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β/ ΟΡΙΜΟΙ
Άρθρο 4
παρ.54 «επόπτησ ακτινοπροςταςύασ»
«… το ϊτομο που ϋχει την τεχνικό επϊρκεια ςε ζητόματα
ακτινοπροςταςύασ ςχετικϊ με ϋνα δεδομϋνο τύπο πρακτικόσ
ώςτε να εποπτεύει ό να διενεργεύ την εφαρμογό διευθετόςεων
ακτινοπροςταςύασ. »
Σο ϊτομο που διαθϋτει την τεχνικό επϊρκεια ςε ζητόματα
ακτινοπροςταςύασ, όπωσ προκύπτει από το τετραετϋσ
πρόγραμμα ςπουδών του ΑΣΕΙ Αθόνασ εύναι ο Σεχνολόγοσ
Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ.
Ωσ εκ τούτου προτεύνουμε το ανωτϋρω ϊρθρο να τροποποιηθεύ
ωσ εξόσ:
« ο Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ που ϋχει την
τεχνικό επϊρκεια ςε ζητόματα ακτινοπροςταςύασ ςχετικϊ με
ϋνα δεδομϋνο τύπο πρακτικόσ ώςτε να εποπτεύει ό να
διενεργεύ την εφαρμογό διευθετόςεων ακτινοπροςταςύασ ».
παρϊγραφοσ 56, «ο εφαρμόζων την πρακτικό» .
«…«εφαρμόζων την πρακτικό»: ιατρόσ, οδοντύατροσ που εύναι

Άρθρο 4
Παρ. 54 Ο οριςμόσ αυτόσ εύναι γενικόσ και δεν αφορϊ μόνο τισ ιατρικϋσ πρακτικϋσ
αλλϊ και μη ιατρικϋσ (βιομηχανικϋσ, εκπαιδευτικϋσ, ερευνητικϋσ κλπ) όπου ο
Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ δεν μπορεύ να οριςτεύ ωσ επόπτησ
ακτινοπροςταςύασ.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι
ακτινοθεραπεύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. Συχόν δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν
εκτόσ τησ παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 58 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
Παρ. 56
Ο εφαρμόζων την πρακτικό εύναι ιατρόσ, οδοντύατροσ ό κτηνύατροσ.
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εξουςιοδοτημϋνοσ να αναλαμβϊνει την κλινικό ευθύνη των
ατομικών ιατρικών εκθϋςεων ςε ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ
εθνικϋσ απαιτόςεισ…».
Επύ του πρωτότυπου Αγγλικού κεύμενου ( ϊρθρο 66 )
αναφϋρεται μετϊ την λϋξη οδοντύατροσ <> που ςτο υπό
διαβούλευςη ςχϋδιο Π.Δ , εκλεύπει . Ο μόνοσ επαγγελματύασ
υγεύασ που ςυμμετϋχει ςτην διαδικαςύα πρακτικών πτυχών
(μϋροσ τησ κλινικόσ ευθύνησ) εύναι ο Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ
Ακτινοθεραπεύασ (Π.Δ 164/1996)
Ωσ εκ τούτου προτεύνουμε την τροποπούηςη τησ ωσ ϊνω
παραγρϊφου ωσ εξόσ:
«…ο ιατρόσ, οδοντύατροσ, ο Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ
Ακτινοθεραπεύασ που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να αναλαμβϊνει
την κλινικό ευθύνη ό μϋροσ τησ κλινικόσ ευθύνησ των ατομικών
ιατρικών εκθϋςεων ςε ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ
απαιτόςεισ…»
παρϊγραφοσ 74 , «περύ κλινικόσ ευθύνησ» ,παρϊρτημα δ .
«…τη ςυνεργαςύα, εφόςον ενδεύκνυται, με ϊλλουσ ειδικούσ και
προςωπικό επύ πρακτικών πτυχών των διαδικαςιών ιατρικόσ
ϋκθεςησ,…», να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ «…τη ςυνεργαςύα,
εφόςον ενδεύκνυται, με τουσ Σεχνολόγουσ Ακτινολογύασ
Ακτινοθεραπεύασ επύ των πρακτικών πτυχών των διαδικαςιών
ιατρικόσ ϋκθεςησ,…»
(Π.Δ 164/1996 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΟΤ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) το οπούο ουςιαςτικϊ
αναφϋρεται ρητϊ ςτο ϊρθρο 56 περύ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ παρ.
1. γ .

4
Παρ 87 <>
Προτεύνουμε την τροποπούηςό τησ παραγρϊφου ωσ εξόσ :
<> Όπωσ ορύζεται από το Π.Δ 198/2007.

Ωςτόςο, ο εφαρμόζων την πρακτικό μπορεύ να αναθϋτει πρακτικϋσ πτυχϋσ τησ
ϋκθεςησ, όπωσ π.χ. λόψη ακτινογραφιών, εκτϋλεςη αξονικόσ τομογραφύασ, ςε
ϊλλεσ ειδικότητεσ διατηρώντασ την κλινικό ευθύνη των ιατρικών εκθϋςεων.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του οριςμού, πϋραν του
διαζευκτικού «ό» μεταξύ των λϋξεων ιατρού και οδοντιϊτρου.
Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 59 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.

Παρ. 74
Ο ςυγκεκριμϋνοσ οριςμόσ δεν αναφϋρεται μόνο ςτη βελτιςτοπούηςη.
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4. Συχόν δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ
παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.
Ωςτόςο, το κεύμενο ϋχει τροποποιηθεύ λόγω του ςχολύου 63.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 63 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
Παρ. 87
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι τύτλοι»
οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. Συχόν
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δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ παραςχεθεύςασ
νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ
Εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτο πεδύο τησ
ιατρικόσ ϋκθεςησ
Άρθρο 18, Εκπαύδευςη ενημϋρωςη και κατϊρτιςη ςτο πεδύο
τησ ιατρικόσ ϋκθεςησ
Παρϊγραφοσ 1
«…. Οι επιχειρόςεισ εξαςφαλύζουν ότι οι εφαρμόζοντεσ την
πρακτικό και τα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτισ πρακτικϋσ
πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών ϋχουν
επαρκό εκπαύδευςό, πληροφόρηςό και θεωρητικό και
πρακτικό κατϊρτιςη για τη διενϋργεια ιατρικών ακτινολογικών
πρακτικών, καθώσ και επϊρκεια γνώςεων ςε θϋματα
ακτινοπροςταςύασ.»
Σα ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των
ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών και ϋχουν επαρκό
εκπαύδευςό, πληροφόρηςό θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη
για τη διενϋργεια ιατρικών ακτινολογικών πρακτικών, καθώσ
και επϊρκεια γνώςεων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ εύναι οι
Σεχνολόγοι Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ, το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ςπουδών του ΑΣΕΙ Αθόνασ .
Ωσ εκ τούτου προτεύνουμε το ανωτϋρω ϊρθρο να τροποποιηθεύ
ωσ εξόσ:
«…Οι επιχειρόςεισ εξαςφαλύζουν ότι οι εφαρμόζοντεσ την
πρακτικό Σεχνολόγοι Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ και τα
ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών
ακτινολογικών διαδικαςιών ϋχουν επαρκό εκπαύδευςό,
πληροφόρηςό και θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη για τη
διενϋργεια ιατρικών ακτινολογικών πρακτικών, καθώσ και
επϊρκεια γνώςεων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ.»
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ

Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Άρθρο 18
Σο ϊρθρο δεν αμφιςβητεύ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςπουδών του ΑΣΕΙ Αθόνασ.
Αναφϋρεται όμωσ ςτο ςύνολο των ατόμων (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού
ιατρού, ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ) που
ςυμμετϋχουν ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών ώςτε
αυτού να ϋχουν εκτόσ από την επαρκό εκπαύδευςη και πληροφόρηςη και
θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη. Σο ςχϋδιο του π.δ. δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη
ςτην πληροφόρηςη και κατϊρτιςη λόγω τησ ςυνεχούσ και γρόγορα εξελιςςόμενησ
τεχνολογύασ.
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4. Συχόν δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ
παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ
Άρθρο 56, Βελτιςτοπούηςη,
Παρ. 6
«…την περύπτωςη αςθενών που υποβϊλλονται ςε θεραπεύα ό
διϊγνωςη με ραδιονουκλύδια, ο ιατρόσ ό ο εμπειρογνώμων
ακτινοπροςταςύασ, παρϋχει ςτον αςθενό ό τον εκπρόςωπό του
πληροφορύεσ για τουσ κινδύνουσ που εγκυμονεύ η ιοντύζουςα
ακτινοβολύα και κατϊλληλεσ οδηγύεσ με ςτόχο τον περιοριςμό
των δόςεων ςτα ϊτομα που ϋρχονται ςε επαφό με τον αςθενό
ςτο κατώτερο λογικώσ εφικτό επύπεδο και ςύμφωνα με τα
περιοριςτικϊ επύπεδα δόςησ. την περύπτωςη των
θεραπευτικών διαδικαςιών οι οδηγύεσ παρϋχονται και
εγγρϊφωσ.
Οι οδηγύεσ παρϋχονται πριν από την ϋξοδο από το νοςοκομεύο ό
την κλινικό ό το εργαςτόριο.»
Να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«…την περύπτωςη αςθενών που υποβϊλλονται ςε θεραπεύα ό
διϊγνωςη με ραδιονουκλύδια, ο ιατρόσ ό ο εμπειρογνώμων
ακτινοπροςταςύασ ό ο Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ
Ακτινοθεραπεύασ που εκτελεύ χρϋη επόπτη ακτινοπροςταςύασ,
παρϋχει ςτον αςθενό ό τον εκπρόςωπό του πληροφορύεσ για
τουσ κινδύνουσ που εγκυμονεύ η ιοντύζουςα ακτινοβολύα και
κατϊλληλεσ οδηγύεσ με ςτόχο τον περιοριςμό των δόςεων ςτα
ϊτομα που ϋρχονται ςε επαφό με τον αςθενό ςτο κατώτερο
λογικώσ εφικτό επύπεδο και ςύμφωνα με τα περιοριςτικϊ
επύπεδα δόςησ. την περύπτωςη των θεραπευτικών
διαδικαςιών οι οδηγύεσ παρϋχονται και εγγρϊφωσ.
Οι οδηγύεσ παρϋχονται πριν από την ϋξοδο από το νοςοκομεύο ό
την κλινικό ό το εργαςτόριο.»
Άρθρο 57, Ευθύνεσ, Παρ β
«…ο εφαρμόζων την πρακτικό , ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ
φυςικόσ, και όςοι νομιμοποιούνται να εκτελούν τισ πρακτικϋσ
πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών ςυμμετϋχουν
ςτη διαδικαςύα βελτιςτοπούηςησ·»
Οι μοναδικού που νομιμοποιούνται να εκτελούν τισ πρακτικϋσ

Άρθρο 56
Σο υποβληθϋν ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη.
Επειδό ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4, η φρϊςη τροποποιεύται.
Αντύ για «ο εφαρμόζων την πρακτικό ό ο εμπειρογνώμων ακτινοπροςταςύασ»
χρηςιμοποιεύται «ο εφαρμόζων την πρακτικό ό ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ
φυςικόσ ό ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

Άρθρο 57
Παρ. 1, περ. β και δ
Σο ϊρθρο του ςχεδύου π.δ. δεν απαγορεύει ςτουσ τεχνολόγουσ ακτινολογύασ
ακτινοθεραπεύασ να ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα βελτιςτοπούηςησ. Η διατύπωςη
του ϊρθρου εύναι επαρκόσ και καλύπτει πλόρωσ και την ςυμμετοχό τουσ. Επιπλϋον,
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πτυχϋσ των ακτινολογικών διαδικαςιών εύναι οι τεχνολόγοι
Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ ( Π.Δ 164/1996 , το Π.Δ
160/2014)
Ωσ εκ τούτου προτεύνουμε το ανωτϋρω ϊρθρο να τροποποιηθεύ
ωσ εξόσ:
«…ο εφαρμόζων την πρακτικό , ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ
φυςικόσ, και ο Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα βελτιςτοπούηςησ»
Παρ. δ
«…εφόςον εύναι πρακτικϊ εφικτό και προτού πραγματοποιηθεύ
η ϋκθεςη, ο εφαρμόζων την πρακτικό ιατρόσ εξαςφαλύζει ότι ο
αςθενόσ ό ο εκπρόςωπόσ του, λαμβϊνει κατϊλληλεσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα οφϋλη και τουσ κινδύνουσ που
ςχετύζονται με τη δόςη ακτινοβολύασ που ενϋχει η ιατρικό
ϋκθεςη…»
Να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«…εφόςον εύναι πρακτικϊ εφικτό και προτού πραγματοποιηθεύ
η ϋκθεςη, ο εφαρμόζων την πρακτικό ιατρόσ ό ο Σεχνολόγοσ
Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ εξαςφαλύζει ότι ο αςθενόσ ό ο
εκπρόςωπόσ του, λαμβϊνει κατϊλληλεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ
με τα οφϋλη και τουσ κινδύνουσ που ςχετύζονται με τη δόςη
ακτινοβολύασ που ενϋχει η ιατρικό ϋκθεςη…»
Παρ 2
«…Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών
διαδικαςιών δύναται να ανατεθούν από την επιχεύρηςό,
κατόπιν ειςόγηςησ του αναφερομϋνου ςτην ειδικό ϊδεια
λειτουργύασ εφαρμόζοντοσ την πρακτικό, ςε ϋνα περιςςότερα
ϊτομα που ϋχουν δικαύωμα να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν
ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ..»
Επύ του πρωτότυπου Αγγλικού κειμϋνου δεν αναγρϊφεται η
φρϊςη <> για τον λόγο αυτό ζητϊμε την απαλοιφό του.
Ωσ εκ τούτου προτεύνουμε το ανωτϋρω ϊρθρο να τροποποιηθεύ
ωσ εξόσ:
«…Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών
διαδικαςιών ανατύθενται από την επιχεύρηςη ςε Σεχνολόγουσ

η αναφορϊ του ςχολύου ότι οι μοναδικού που νομιμοποιούνται να εκτελούν τισ
πρακτικϋσ πτυχϋσ των ακτινικών διαδικαςιών εύναι οι τεχνολόγοι Ακτινολογύασ
Ακτινοθεραπεύασ, δεν ευςταθεύ. Ενδεικτικϊ, αναφϋρονται οι ειδικότητεσ των
ιατρών ακτινολόγων, καρδιολόγων, ορθοπαιδικών κλπ.
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4. Συχόν δε ςχετικό με τα ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ
παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Παρ. 2
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4. Η διατύπωςη του ϊρθρου εύναι επαρκόσ και καλύπτει πλόρωσ και την ςυμμετοχό
των τεχνολόγων ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ.
Ωςτόςο, η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 57 θα αναδιατυπωθεύ ωσ εξόσ:
«2. Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών δύναται να
ανατεθούν από τον οργανιςμό, κατόπιν ειςόγηςησ του κατϊ την εθνικό νομοθεςύα
επιςτημονικϊ υπευθύνου ιατρού, ςε ϋνα ό περιςςότερα ϊτομα που ϋχουν δικαύωμα
να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ.»
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Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ που ϋχουν δικαύωμα να
ενεργούν για το ςκοπό αυτόν ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο
εξειδύκευςησ.»
Άρθρο 59 Κατϊρτιςη και αναγνώριςη
«…Η ιατρικό επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι πληρούνται οι
απαιτόςεισ κατϊρτιςησ και αναγνώριςησ που προβλϋπονται
ςτα ϊρθρα 14, 18 και 79 για τον εφαρμόζοντα την πρακτικό,
τον εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ, τα ϊτομα που
αναφϋρονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 57, καθώσ και τα ϊτομα
που ςυμμετϋχουν ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών
ακτινολογικών διαδικαςιών.»
Επειδό η χρόςη δυςνόητων και ευρϋωσ μεταφραζόμενων όρων
δημιουργεύ περιθώρια παρερμηνεύασ η οπούα με την ςειρϊ τησ
καταλόγει ςε δυςλειτουργύεσ προτεύνουμε την ςαφό
περιγραφό των αναφερομϋνων ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο .
Για τον λόγο αυτό προτεύνουμε την εξόσ τροποπούηςη
«…Η επιχεύρηςη εξαςφαλύζει ότι πληρούνται οι απαιτόςεισ
κατϊρτιςησ και αναγνώριςησ που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 79,
14 και 18 για τον εφαρμόζοντα την πρακτικό ιατρό, τον
εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ, τουσ ακτινοφυςικούσ
ιατρικόσ, τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ τουσ επόπτεσ
ακτινοπροςταςύασ, και τουσ Σεχνολόγουσ Ακτινολογύασ
Ακτινοθεραπεύασ.»

Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

Άρθρο 60 , 3
Παρ. η
«…ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται ςτην επεμβατικό
ακτινολογύα διαθϋτει διϊταξη ό χαρακτηριςτικό που
ενημερώνει τον εφαρμόζοντα την πρακτικό και όλουσ όςοι
εκτελούν πρακτικϋσ πτυχϋσ κατϊ τισ ιατρικϋσ διαδικαςύεσ,
ςχετικϊ με την ποςότητα ακτινοβολύασ που παρϊγεται από τον
εξοπλιςμό κατϊ τη διαδικαςύα …»
Να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«…ο εξοπλιςμόσ που χρηςιμοποιεύται ςτην επεμβατικό

Άρθρο 60
Παρ. 3, περ. η

Άρθρο 59
Σο ϊρθρο αφορϊ τουσ τύτλουσ που αναφϋρονται ςτουσ οριςμούσ του ϊρθρου 4 και
όχι τισ επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και κλϊδουσ, των οπούων η κατϊρτιςη και
αναγνώριςη αναφϋρεται όδη ςτην εθνικό νομοθεςύα (βλ. και ανωτϋρω απαντόςεισ
επύ των ςχολύων).
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4.
Η διατύπωςη του ϊρθρου εύναι επαρκόσ και καλύπτει πλόρωσ και την ςυμμετοχό
των τεχνολόγων ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ.

18

36

61

ακτινολογύα διαθϋτει διϊταξη ό χαρακτηριςτικό που
ενημερώνει τον εφαρμόζοντα την πρακτικό και τον Σεχνολόγο
Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ που εφαρμόζει τισ πρακτικϋσ
πτυχϋσ κατϊ τισ ιατρικϋσ διαδικαςύεσ, ςχετικϊ με την ποςότητα
ακτινοβολύασ που παρϊγεται από τον εξοπλιςμό κατϊ τη
διαδικαςύα …»
Άρθρο 61 , Ειδικϋσ πρακτικϋσ,
Παρ. 2
«…Οι εφαρμόζοντεσ την πρακτικό και τα ϊτομα που
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 57, παρ. 2, τα οπούα πραγματοποιούν
τισ αναφερόμενεσ ςτην παρϊγραφο 1 εκθϋςεισ …»
Να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«…Οι εφαρμόζοντεσ την πρακτικό και οι Σεχνολόγοι
Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ οι οπούοι πραγματοποιούν τισ
αναφερόμενεσ ςτην παρϊγραφο 1 εκθϋςεισ …»

Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Άρθρο 61
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4.
Η διατύπωςη του ϊρθρου εύναι επαρκόσ και καλύπτει πλόρωσ και την ςυμμετοχό
των τεχνολόγων ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Άρθρο 62 Ειδικό προςταςύα κατϊ την εγκυμοςύνη και τη
γαλουχύα
Παρ. 1
«…Η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε o παραπϋμπων ό ο εφαρμόζων
την πρακτικό, κατϊ περύπτωςη, ερωτούν, με βϊςη τισ
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ ΕΕΑΕ, αν το ϊτομο που
υποβϊλλεται ςε ιατρικό ϋκθεςη εύναι ϋγκυοσ ό γαλουχεύ, εκτόσ
αν αυτό μπορεύ να αποκλειςθεύ για προφανεύσ λόγουσ ό δεν
εύναι ςημαντικό για την ακτινολογικό διαδικαςύα.»
Να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«…Η επιχεύρηςη μεριμνϊ ώςτε o παραπϋμπων, ο εφαρμόζων
την πρακτικό, ο Σεχνολόγοσ Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ,
κατϊ περύπτωςη, ερωτούν, με βϊςη τισ κατευθυντόριεσ
γραμμϋσ τησ ΕΕΑΕ, αν το ϊτομο που υποβϊλλεται ςε ιατρικό
ϋκθεςη εύναι ϋγκυοσ ό γαλουχεύ, εκτόσ αν αυτό μπορεύ να
αποκλειςθεύ για προφανεύσ λόγουσ ό δεν εύναι ςημαντικό για
την ακτινολογικό διαδικαςύα.»

Άρθρο 62
την Οδηγύα αναφϋρεται μόνο ο εφαρμόζων την πρακτικό ό ο παραπϋμπων και όχι
ο τεχνολόγοσ ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ.
Επιπλϋον, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ
και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4.
Η διατύπωςη του ϊρθρου εύναι επαρκόσ και καλύπτει πλόρωσ και την ςυμμετοχό
των τεχνολόγων ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Άρθρο 84 (Άρθρο 84 τησ Οδηγύασ)
Παρ. 3
«…Σα καθόκοντα του επόπτη ακτινοπροςταςύασ δύναται να
εκτελούνται από εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ τησ
επιχεύρηςησ ό από μονϊδα ακτινοπροςταςύασ που
δημιουργεύται εντόσ μιασ επιχεύρηςησ …»
Να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«…Σα καθόκοντα του επόπτη ακτινοπροςταςύασ ελλεύψει
Σεχνολόγου Ακτινολογύασ Ακτινοθεραπεύασ δύναται να
εκτελούνται από τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ τησ
επιχεύρηςησ ό από μονϊδα ακτινοπροςταςύασ που
δημιουργεύται εντόσ μιασ επιχεύρηςησ …»

Άρθρο 84
Σα καθόκοντα του επόπτη ακτινοπροςταςύασ δεν μπορούν να ανατεθούν για όλεσ
τισ επιχειρόςεισ που αναφϋρονται ςτο παρόν π.δ. ςτουσ τεχνολόγουσ Ακτινολογύασ
και ακτινοθεραπεύασ λόγω και των μη ιατρικών πρακτικών. Η μονϊδα
ακτινοπροςταςύασ δεν απαγορεύει την ανϊθεςη των καθηκόντων του επόπτη ςε
τεχνολόγουσ Ακτινολογύασ και Ακτινοθεραπεύασ.
Επιπρόςθετα, το ςχόλιο θεωρεύ a priori ότι ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ θα εύναι
Σεχνολόγοσ ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ (εφόςον αυτόσ υπϊρχει), το οπούο δεν
ευςταθεύ. Εύναι αρμοδιότητα του κϊθε οργανιςμού να ορύςει τον επόπτη
ακτινοπροςταςύασ, τον οπούο, βϊςει κριτηρύων, αποδϋχεται η ΕΕΑΕ.
Επιπλϋον, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ
και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. τεχνολόγοι ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ,
ακτινοφυςικού ιατρικόσ, ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, κλπ) αλλϊ οι
«τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο
4.
Η διατύπωςη του ϊρθρου εύναι επαρκόσ και καλύπτει πλόρωσ και την ςυμμετοχό
των τεχνολόγων ακτινολογύασ ακτινοθεραπεύασ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Παρ. 4
«Ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ, ο εμπειρογνώμονασ
ακτινοπροςταςύασ και ο εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ,
μπορεύ να εύναι το ύδιο φυςικό πρόςωπο.»
Η παρϊγραφοσ αυτό δεν αναγρϊφεται πουθενϊ ςτο
πρωτότυπο Αγγλικό κεύμενο και ωσ εκ τούτου ζητϊμε την
απαλοιφό τησ.

Παρ. 4
Σο εν λόγω μϋροσ του ςχεδύου αναφϋρει ςαφώσ ότι δεν εύναι απαραύτητη η
απαςχόληςη τριών (3) διαφορετικών ατόμων (επόπτησ ακτινοπροςταςύασ,
εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ και εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ) ςε
ϋναν οργανιςμό, αλλϊ τουσ ρόλουσ αυτούσ μπορεύ να τουσ ϋχει 1 ό 2 ϊτομα
ανϊλογα με τα προςόντα τουσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 82, 83 και 84.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Εκ του Δ.
Ο Πρόεδροσ
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ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
Αξιότιμοι κύριοι,

40

αναφερόμενοι ςτο ςχϋδιο προεδρικού διατϊγματοσ για τη
μεταφορϊ ςτην Ελληνικό νομοθεςύα τησ Ευρωπαικόσ Οδηγύασ
2013/59, θα θϋλαμε να παρατηρόςουμε τα εξόσ:
-To κεύμενο που ϋχει τεθεύ ςε διαβούλευςη, εύναι πολύ κοντϊ
ςτο πνεύμα τησ αντύςτοιχησ οδηγύασ και οπωςδόποτε ϋχει
λιγότερεσ προςθόκεσ ςε ςχϋςη με το κεύμενο που αρχικϊ εύχε
τεθεύ ςε διαβούλευςη με τα ενδιαφερόμενα μϋρη.
-Ελπύζουμε οι περαιτϋρω αποφϊςεισ-οδηγύεσ που θα πρϋπει να
ρυθμύςουν λεπτομερώσ πολλϊ από τα γενικϊ ϊρθρα του
παρόντοσ ςε ςύντομο χρόνο, να ακολουθόςουν το πνεύμα και
την ουςύα τησ οδηγύασ , αποςκοπώντασ ςτην ουςιαςτικό
βελτύωςη των ζητημϊτων τησ ακτινοπροςταςύασ ςτην χώρα
μασ
και ςτην διευκόλυνςη τησ πρακτικόσ εφαρμογόσ των νόμων
και διατϊξεων. Επιπροςθϋτωσ , παρακαλούμε όπωσ λϊβετε
υπ’όψιν ςασ τισ κϊτωθι ειδικϋσ παρατηρόςεισ μασ:
41

4
1. Η λϋξη «επιχεύρηςη» που χρηςιμοποιεύται κατϊ κόρον
(μεταφρϊζοντασ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τον αγγλικό όρο
member states) παραπϋμπει ςτην γλώςςα μασ ςε ιδιωτικούσ
φορεύσ κυρύωσ, επομϋνωσ θα όταν καλό να αντικαταςταθεύ από
την λϋξη ο «φορϋασ» ό την ςύνθετη ϋκφραςη «η επιχεύρηςη- ο
φορϋασ» ώςτε να εύναι απολύτωσ ξεκϊθαρο ότι ο νόμοσ αφορϊ
και εφαρμόζεται εξ’ύςου ςε φορεύσ ιδιωτικού και δημοςύου
δικαύου.

Σο π.δ. δεν αποτελεύ απλό μετϊφραςη τησ Οδηγύασ αλλϊ ρυθμύζει όλα όςα
απαιτούνται από την ύδια την Οδηγύα. Έτςι, η απαύτηςη τησ Οδηγύασ “Member
states shall ...” αναφϋρεται ςτο παρόν π.δ., για παρϊδειγμα, ςτισ υποχρεώςεισ τησ
επιχεύρηςησ αναφορικϊ με τα αναφερόμενο ςτο εκϊςτοτε ϊρθρο τησ Οδηγύασ.
Η μετϊφραςη τησ λϋξησ “undertaking” ςε “επιχεύρηςη” ϋχει υιοθετηθεύ από την
επύςημη μετϊφραςη τησ Οδηγύασ και χρηςιμοποιεύται ςε όλα τα ςημεύα εκεύνα που
ςύμφωνα με την Οδηγύα το Κρϊτοσ Μϋλοσ-Ελλϊδα θα πρϋπει να εξαςφαλύςει τα
αναφερόμενα ςτο εκϊςτοτε ϊρθρο. Λόγω κι ϊλλων ςχολύων (βλ.60) η λϋξη
«επιχεύρηςη» αντικαθύςταται από τη λϋξη «Οργανιςμόσ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. ο ςχετικόσ όροσ θα αντικαταςταθεύ. Να ςημειωθεύ
ότι η ςυγκεκριμϋνη αλλαγό επιςύρει την εκτεταμϋνη τροποπούηςη ςτην επιμϋλεια
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2. Άρθρο 15 Παρ. 4 και ϊρθρο 18 Παρ. 3β
Η ΕΕΑΕ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται και με τισ επιχειρόςεισφορεύσ και να αναγνωρύζει προγρϊμματα κατϊρτιςησ και
ενημϋρωςησ ςτην ακτινοπροςταςύα για εκτειθϋμενουσ
εργαζόμενουσ που τυχόν οργανώνουν οι ύδιεσ για το
προςωπικό τουσ. Θα πρϋπει επύςησ να θϋςει υπ’όψιν τουσ ςε
εύλογο χρονικό διϊςτημα τισ ςχετικϋσ απαιτόςεισ τησ για το τι
θα πρϋπει να εμπεριϋχουν τα προγρϊμματα αυτϊ ανϊ
κατηγορύα εργαζομϋνου, με βϊςη τα καθόκοντα τουσ.
Εφόςον ςύμφωνα με το πνεύμα του Ν αλλϊ και την ςχετικό
ειςηγητικό ϋκθεςη δύνεται πλϋον ςτην «επιχεύρηςη η πλόρησ
και αποκλειςτικό ευθύνη από ϊποψη ακτινοπροςταςύασ για τισ
πρακτικϋσ που εφαρμόζει» , η επιχεύρηςη-ο φορϋασ δεν μπορεύ
να εξαρτϊται από την επιτυχό και ϋγκαιρη ϋκβαςη τησ
ςυνεργαςύασ τησ ΕΕΑΕ με τουσ επιςτημονικούσ,
εκπαιδευτικούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ ςχετιζόμενουσ με
τισ εφαρμογϋσ των ιοντιζουςών ακτινοβολιών, προκειμϋνου να
παρϋχει ςτο προςωπικό τησ την απαραύτητη εκπαύδευςη, που
ςυνιςτϊ πλϋον νομικό τησ υποχρϋωςη.
3. Άρθρο 31 παρϊγραφοσ 6
χετικϊ με τον εκτιθϋμενο εργαζόμενο ,θα πρϋπει να εύναι
ςαφϋσ ότι οι τρόποι βελτύωςησ τησ εργαςύασ του ςε θϋματα
ακτινοπροςταςύασ, τουσ οπούουσ τυχόν προςδιορύζει και
προτεύνει ο ύδιοσ, υπόκεινται ςε ϋγκριςη και αποδοχό από τον
εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ.
ημειώνουμε δε ότι οι παρϊγραφοι 5 και 6 του εν λόγω ϊρθρου
δεν υπϊρχουν καθόλου ςτο κεύμενο τησ οδηγύασ.

του κειμϋνου.
Άρθρο 15 Παρ. 4 και Άρθρο 18 Παρ. 3 περ.β
Με βϊςη το ϊρθρο 15 εύναι ξεκϊθαρο ότι ο οργανιςμόσ ό, ςε περύπτωςη εξωτερικού
εργαζομϋνου, ο εργοδότησ, παρϋχει κατϊλληλα προγρϊμματα κατϊρτιςησ και
ενημϋρωςησ ςτην ακτινοπροςταςύα για εκτιθϋμενουσ εργαζομϋνουσ. το ϊρθρο 18,
παρ. 3β αναφϋρεται απλϊ η ςυνεργαςύα τησ ΕΕΑΕ με τουσ επιςτημονικούσ,
εκπαιδευτικούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ, ςχετιζόμενουσ με τισ εφαρμογϋσ των
ιοντιζουςών ακτινοβολιών ςτο θϋμα τησ ςυνεχούσ εκπαύδευςησ, τησ κατϊρτιςησ
και επιμόρφωςησ ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ. Επιπρόςθετα, ςτο ύδιο ϊρθρο ςτο
παρ.3α, η ΕΕΑΕ αναγνωρύζει προγρϊμματα ςπουδών, οι οπούεσ προφανώσ δεν
παρϋχονται από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςυγκεκριμϋνο π.δ. επιχειρόςεισ. Επομϋνωσ,
η ΕΕΑΕ δεν χρειϊζεται να θϋςει απαιτόςεισ ςχετικϋσ με το πρόγραμμα κατϊρτιςησ
κι ενημϋρωςησ του οργανιςμού. Η κατϊρτιςη κι ενημϋρωςη μπορεύ να
πραγματοποιεύται τόςο εςωτερικϊ όςο κι εξωτερικϊ με την παρακολούθηςη
προγραμμϊτων που διοργανώνονται από τουσ επιςτημονικούσ φορεύσ κι εταιρεύεσ
με τη ςυνεργαςύα τησ ΕΕΑΕ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Άρθρο 31
Σο υποβληθϋν ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη.
Η παρϊγραφοσ 6 του ϊρθρου 31 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«6. Ο εκτιθϋμενοσ εργαζόμενοσ μεριμνϊ για την ενημϋρωςη, την πληροφόρηςη και
κατϊρτιςό του ςτην ακτινοπροςταςύα ώςτε να εύναι ςε θϋςη να προςδιορύςει και
προτεύνει τρόπουσ βελτύωςησ τησ εργαςύασ του ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ. Οι
προτεινόμενοι τρόποι εξετϊζονται από τον οργανιςμό.»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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4. Αρθρο 46
“Κατϊλληλοσ- ακατϊλληλοσ για εργαςύα”… Από ποια ϊποψη;

Άρθρο 46
Η ταξινόμηςη εύναι ιατρικό και γύνεται από την υπηρεςύα επαγγελματικόσ υγεύασ
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Θα θεςπιςτούν ειδικϊ κριτόρια ςχετικϊ με εργαςύα ςε
ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ ό αφορϊ απλϊ μη ύπαρξη γνωςτόσ
αςθϋνειασ;

(όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 4), ςύμφωνα με τισ διαδικαςύεσ που αυτό ορύζει. Η
ταξινόμηςη εύναι ςαφόσ και δύνει την ευελιξύα ςτον οργανιςμό να καθορύςει τα
κριτόρια κατηγοριοπούηςησ (κατϊλληλοσ – κατϊλληλοσ υπό προώποθϋςεισ και
ακατϊλληλοσ) ανϊλογα με τισ πρακτικϋσ που εφαρμόζει και την επικινδυνότητα
που αυτϋσ εμπεριϋχουν. Σα κριτόρια αυτϊ διαφοροποιούνται ανϊλογα με τισ
πρακτικϋσ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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5. Άρθρο 51
Παρακαλούμε να διευκρινιςθεύ αν το ςύςτημα προςταςύασ των
εξωτερικών εργαζομϋνων μπορεύ πλϋον να ϋχει και ϊλλεσ
ιςοδύναμεσ μορφϋσ πϋραν του ΒΑΠ.

Άρθρο 51
Σο ΒΑΠ αποτελεύ μϋροσ του ςυςτόματοσ προςταςύασ εξωτερικών εργαζομϋνων.
Αυτό διατυπώνεται με τη λϋξη «μπορεύ», το οπούο εμπερικλεύει και ϊλλεσ
ενδεχόμενεσ μορφϋσ που μπορεύ να υπϊρξουν ςτο μϋλλον.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό
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6. Άρθρο 55, παρϊγραφοσ 2β:
Mε ποιο τρόπο θα τεκμηριώνεται η αιτιολόγηςη από τον
παραπϋμποντα για ιατρικό ϋκθεςη ατόμου; Θα θεςπιςτούν
πρωτόκολλα ό οδηγύεσ παραπομπόσ για τισ διϊφορεσ εξετϊςεισ
που εμπεριϋχουν ιατρικό ϋκθεςη; Ποιεσ θα εύναι οι ςυνϋπειεσ
ελλειπούσ ό λανθαςμϋνησ αιτιολόγηςησ, τουλϊχιςτον ςε
περιπτώςεισ που αυτό παρατηρεύται ςυςτηματικϊ;

Άρθρο 55, Παρ. 2 περ. β:
Η Ελληνικό Ακτινολογικό Εταιρεύα ϋχει όδη εκδώςει κριτόρια παραπομπόσ
(διαθϋςιμα ςτην ιςτοςελύδα τησ), τα οπούα ϋχουν εγκριθεύ από την Ειδικό Επιτροπό
Ιοντιζουςών και μη Ιοντιζουςών Ακτινοβολιών.
Επύςησ, ςτο ϊρθρο 58 του π.δ. ςτοιχεύο γ, αναφϋρεται ότι: Ο οργανιςμόσ
εξαςφαλύζει ότι τύθενται ςτη διϊθεςη των παραπεμπόντων κατευθυντόριεσ
γραμμϋσ με βϊςη τα εθνικϊ πρωτόκολλα παραπομπόσ για ςκοπούσ ιατρικόσ
απεικόνιςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των δόςεων ακτινοβολύασ.
Σο πνεύμα του π.δ., εύναι η διαςφϊλιςη τησ αιτιολόγηςησ των ιατρικών εκθϋςεων
και η εφαρμογό κριτηρύων παραπομπόσ για τουσ αςθενεύσ. Συχόν λανθαςμϋνη
αιτιολόγηςη εύναι ιατρικό, πρωτύςτωσ, θϋμα, και ϊπτεται τησ ιατρικόσ
δεοντολογύασ και πρϊξησ· το θϋμα αυτό δεν ϊπτεται ϊμεςα του παρόντοσ π.δ.
Ωςτόςο η ϋλλειψη ό η ελλιπόσ αιτιολόγηςη και η μη υιοθϋτηςη και μη εφαρμογό
κριτηρύων παραπομπόσ αποτελεύ αντικεύμενο του π.δ. και επιςύρει τισ ποινϋσ του
ϊρθρου 43 παρ 4 και ϊρθρου 46 του ν. 4310/2014.
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Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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7. Άρθρο 57, παρϊγραφοσ 2:
Παρακαλούμε να διευκρινιςθεύ αν η ϋκθεςη-οι πρακτικϋσ
πτυχϋσ των ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών θα μπορούν
να ανατεθούν και ςε ϊτομα χωρύσ επϊρκεια ςτην
ακτινοπροςταςύα αναγνωριςμϋνη από την ΕΕΑΕ, αν αυτϊ
ενεργούν ςτο αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ τουσ;

Άρθρο 57, παρϊγραφοσ 2:
Η ανϊθεςη των πρακτικών πτυχών γύνεται από τον οργανιςμό κατόπιν ειςόγηςησ
του επιςτημονικϊ υπευθύνου όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτην εθνικό νομοθεςύα, ςε ϋνα ό
περιςςότερα ϊτομα που ϋχουν δικαύωμα να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν. Σην
τελικό ευθύνη φϋρει ο οργανιςμόσ, ο οπούοσ με βϊςη το ϊρθρο 18.2 εξαςφαλύζει ότι
η ςυμμετοχό ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ γύνεται μόνο ςτουσ διαθϋτοντεσ
αναγνωριςμϋνη από την ΕΕΑΕ επϊρκεια γνώςεων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ.
Λαμβϊνοντασ υπόψη το εν λόγω ςχόλιο, η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 57
τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«2. Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών δύναται να
ανατεθούν από τον οργανιςμό, κατόπιν ειςόγηςησ του κατϊ την εθνικό νομοθεςύα
επιςτημονικϊ υπευθύνου ιατρού, ςε ϋνα ό περιςςότερα ϊτομα που ϋχουν δικαύωμα
να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ.»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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8. Άρθρο 58
Σο αγγλικό ρόμα «involved” ςε ϊλλα ςημεύα του ϊρθρου
μεταφρϊζεται ωσ «εμπλϋκεται» και ςε ϊλλα ωσ «ςυμμετϋχει».
Επειδό ο όροσ «ςυμμετϋχει» εύναι πιθανόν να δηλώνει και την
φυςικό παρουςύα, μϊλλον εύναι πιο δόκιμη η χρόςη του όρου
«εμπλϋκεται».
Π.χ. ςτο Άρθρο 58 παρ δ/αα: “…απαιτεύται η παρουςύα
εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ….” το πρωτότυπο η
ϋκφραςη εύναι : απαιτεύται η ςτενό ςυμμετοχό/ εμπλοκό. Η
λϋξη παρουςύα υποδηλώνει ότι αν δεν υπϊρχει η
εμπειρογνώμων ιατρικόσ φυςικόσ ςτο χώρο, δεν θα μπορεύ να
εκτελεςτεύ ακτινοθεραπευτικό πρϊξη ;
Επύςησ απουςιϊζει από την παρ. ββ) η αναφορϊ ςτο ϊρθρο 61

Άρθρο 58
Η ςχετικό παρϊγραφοσ επαναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
«αα) ςε ακτινοθεραπευτικϋσ πρακτικϋσ, πϋραν των τυποποιημϋνων
θεραπευτικών πρακτικών πυρηνικόσ ιατρικόσ, απαιτεύται η ενεργόσ
ςυμμετοχό εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ·»
χετικϊ με την αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 1γ του ϊρθρου 61, αυτό ϋχει ςκόπιμα
παραληφθεύ ώςτε να αποφευχθεύ η ςύγχυςη που θα μπορούςε να δημιουργηθεύ
από το γεγονόσ ότι οι πρακτικϋσ που αναφϋρονται ςτισ δύο περιπτώςεισ εύναι
διαφορετικϋσ. Αναλυτικότερα, ςύμφωνα με την Οδηγύα ςτο ϊρθρο 58δ(ii)
αναφϋρονται τυποποιημϋνεσ θεραπευτικϋσ πρακτικϋσ πυρηνικόσ ιατρικόσ, καθώσ
και ςε ακτινοδιαγνωςτικϋσ πρακτικϋσ και ςε πρακτικϋσ επεμβατικόσ ακτινολογύασ,
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παρ. 1γ που υπϊρχει ςτην Οδηγύα.
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9. Άρθρο 78
Η αγγλικό λϋξη «demonstration» ϋχει μεταφραςτεύ ωσ
«απόδειξη» ενώ θα όταν πιο δόκιμο να χρηςιμοποιηθεύ ο όροσ
«επύδειξη» καθώσ ταιριϊζει πολύ περιςςότερο με το πνεύμα
του ϊρθρου ςτο πρωτότυπο αγγλικό κεύμενο τησ Οδηγύασ. την
επιχεύρηςη μπορούν να επιδειχθούν οι λεπτομϋρειεσ του
ςχεδιαςμού του εξοπλιςμού που επιτρϋπουν τον περιοριςμό
των εκθϋςεων ςτο κατώτερο λογικώσ εφικτό επύπεδο, αλλϊ τι
εύδουσ ςχετικϋσ «αποδεύξεισ» θα πρϋπει να παρϋχει ο
προμηθευτόσ/ καταςκευςτόσ ςτην επιχεύρηςη-φορϋα, ςε
περύπτωςη τελικόσ υιοθϋτηςησ του όρου «απόδειξη»;

10. Άρθρο 79
τα πλαύςια τησ επικαιροπούηςησ-ενοπούηςησ τησ ενωςιακόσ
νομοθεςύασ αλλϊ και ςτα πλαύςια τησ ελεύθερησ διακύνηςησ
προςώπων, τησ ελευθερύασ εγκατϊςταςησ και τησ ελεύθερησ
παροχόσ υπηρεςιών , θα πρϋπει να διευκρινιςθεύ τι θα γύνεται
ςε περιπτώςεισ που κϊποια ϊτομα κατϋχουν ϊδειεσ ϊςκηςησ
επαγγϋλματοσ Υυςικών Νοςοκομεύων-Ακτινοφυςικών
Ιατρικόσ ό αναγνώριςη ωσ εμπειρογνώμονεσ Ιατρικόσ Υυςικόσ
ό ωσ εμπειρογνώμονεσ ακτινοπροςταςύασ κλπ από ϊλλα κρϊτη
μϋλη τησ ΕΕ.

που ςυνεπϊγονται υψηλϋσ δόςεισ όπωσ προβλϋπονται ςτο ςτοιχεύο γ) του ϊρθρου
61 παρϊγραφοσ 1. Ενώ ςτο ϊρθρο 61 αναφϋρονται πρακτικϋσ που ενϋχουν υψηλϋσ
δόςεισ ςτον αςθενό, όπωσ ςυμβαύνει ςτην περύπτωςη τησ επεμβατικόσ
ακτινολογύασ, τησ πυρηνικόσ ιατρικόσ, τησ αξονικόσ τομογραφύασ ό τησ
ακτινοθεραπεύασ.
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ϊρθρο 58 επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω, ενώ για το ϊρθρο 61 δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη.
Άρθρο 78
Σο υποβληθϋν ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη. Ο όροσ «demonstration» χρηςιμοποιεύται
για να καταδεύξει ότι η προμηθευτόσ ό καταςκευαςτόσ τεκμηριώνει τον καλό
ςχεδιαςμό του εξοπλιςμού.
υνεπώσ η παρ. 1 του ϊρθρου 78 αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
«1. Ο προμηθευτόσ ό και ο καταςκευαςτόσ διαςφαλύζει ότι ο οργανιςμόσ που
αποκτϊ εξοπλιςμό περιϋχοντα πηγϋσ ακτινοβολύασ ό γεννότρια ακτινοβολύασ: α)
εύναι επαρκώσ ενημερωμϋνοσ για τουσ δυνητικούσ ραδιολογικούσ κινδύνουσ, την
ορθό χρόςη, τον ϋλεγχο και τη ςυντόρηςη του εν λόγω εξοπλιςμού και β) λαμβϊνει
πειςτόριο ότι ο ςχεδιαςμόσ του εξοπλιςμού επιτρϋπει τον περιοριςμό των
εκθϋςεων ςτο κατώτερο λογικώσ εφικτό επύπεδο.»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Άρθρο 79
Θα ληφθεύ η αντύςτοιχη μϋριμνα ςτην απόφαςη τησ ΕΕΑΕ που προβλϋπεται ςτο
ύδιο ϊρθρο (79).
Επιπρόςθετα, προσ περαιτϋρω αποςαφόνιςη του θϋματοσ και λαμβϊνοντασ υπόψη
υποβληθϋν ςυναφϋσ ςχόλιο ϊλλων φορϋων (α/α 79), το τελευταύο μϋροσ τησ
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 79 αντικαθύςταται ωσ εξόσ:
«Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των υπηρεςιών επαγγελματικόσ
υγεύασ εύναι η απαςχόληςη ιατρού εργαςύασ με ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ
ιατρού εργαςύασ. Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των
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εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ και, προκειμϋνου για ιατρικϋσ εκθϋςεισ των
εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ, εύναι η κατοχό ϊδειασ ϊςκηςησ
επαγγϋλματοσ Υυςικών Νοςοκομεύων – Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ.»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
51

84

11. Άρθρο 84 παρϊγραφοσ 1
“…ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ αναφϋρεται ςτην
επιχεύρηςη…” Προτεύνουμε να αντικαταςταθεύ ωσ εξόσ: ο
επόπτησ ακτινοπροςταςύασ αναφϋρεται ςτον εμπειρογνώμονα
ακτινοπροςταςύασ και ςτην επιχεύρηςη, ώςτε να εύναι
ξεκϊθαρη η ςυμπόρευςη των αρμοδύων ακτινοπροςταςύασ ςε
περύπτωςη που δεν εύναι το ύδιο φυςικό πρόςωπο, αλλϊ και το
ποιοσ ςυμβουλεύει την επιχεύρηςη ςχετικϊ με την
ςυμμόρφωςη προσ τισ νομικϋσ απαιτόςεισ (Άρθρο 82,
παρϊγραφοσ 1).

Άρθρο 84
Η Οδηγύα αναφϋρει ότι ο επόπτησ ακτινοπροςταςύασ αναφϋρεται ςτον οργανιςμό.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

ηλυβρύδου Κατερύνα
Νικολετόπουλοσ τυλιανόσ
Δημητρακόπουλοσ Ιωϊννησ
Βλϊχου Αναςταςύα-Άννα
Υυςικού Ιατρικόσ
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ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
ςχόλια επύ τησ ειςηγητικόσ ϋκθεςησ
Να διορθωθούν τα ακόλουθα:
ςελ. 1 ςτύχοσ 7 από τϋλοσ: παρ. 1 → παρ. 2
ςελ. 2 ςτύχοσ 6 επύ μϋρουσ → επιμϋρουσ
ςελ. 2 ςτην παρ. «Σο παρόν …» παρ. 1 → παρ. 2
ςελ. 2 ςτην τρύτη τελεύα of → on

ςχόλια επί τησ ειςηγητικήσ έκθεςησ
ςελ. 1 ςτύχοσ 7 από τϋλοσ: παρ. 1 → παρ. 2- αποδεκτό
ςελ. 2 ςτύχοσ 6 επύ μϋρουσ → επιμϋρουσ- αποδεκτό
ςελ. 2 ςτην παρ. «Σο παρόν …» παρ. 1 → παρ. 2- αποδεκτό
ςελ. 2 ςτην τρύτη τελεύα of → on- αποδεκτό

ςχόλια επύ του ςχεδύου π. δ.
Ο αριθμόσ φύλλου Εφημερύδασ τησ Κυβερνόςεωσ εντόσ τησ

ςχόλια επί του ςχεδίου π. δ.
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παρϋνθεςησ μόπωσ πρϋπει να ςημειωθεύ με τα αρχικϊ ΥΕΚ ό
Υ.Ε.Κ. ςε όλο το π.δ.; Επύςησ να υπϊρχει κενό πϊντα μετϊ τον
τόνο του τεύχουσ, π.χ. Α΄ 121 και όχι Α΄121. ε όλο το π.δ.
Μόπωσ μπορούν να αφαιρεθούν ςτο π.δ. οι παρενθϋςεισ (… τησ
Οδηγύασ), ώςτε να εύναι πιο εύληπτα τα διϊφορα τμόματϊ του;

Ο αριθμόσ φύλλου Εφημερύδασ τησ Κυβερνόςεωσ εντόσ τησ παρϋνθεςησ μόπωσ
πρϋπει να ςημειωθεύ με τα αρχικϊ ΥΕΚ ό Υ.Ε.Κ. ςε όλο το π.δ.;
όχι, μη αποδεκτό ςχόλιο
Επύςησ να υπϊρχει κενό πϊντα μετϊ τον τόνο του τεύχουσ, π.χ. Α΄ 121 και όχι
Α΄121.
Μόπωσ μπορούν να αφαιρεθούν ςτο π.δ. οι παρενθϋςεισ (… τησ Οδηγύασ), ώςτε να
εύναι πιο εύληπτα τα διϊφορα τμόματϊ του;
Η διατόρηςη των παρενθϋςεων βοηθϊ πιο εύκολα ςτην αντιςτούχιςη τησ
μεταφορϊσ των ϊρθρων τησ Οδηγύασ. Τπϊρχει αντύςτοιχο εγχειρύδιο.

ϊρ. 2 παρ. 1 ο οπούοσ δεν → ο οπούοσ δε
παρ. 2 περ. γ)αα) τον χειριςμό → το χειριςμό
περ. 3 τον ςχεδιαςμό → το ςχεδιαςμό
[και γενικϊ να αναθεωρηθούν όλα τα «ν» προ ςυμφώνου]

ϊρ. 2 παρ. 1 ο οπούοσ δεν → ο οπούοσ δε – μη αποδεκτό ςχόλιο
παρ. 2 περ. γ)αα) τον χειριςμό → το χειριςμό– μη αποδεκτό ςχόλιο
περ. 3 τον ςχεδιαςμό → το ςχεδιαςμό
[και γενικϊ να αναθεωρηθούν όλα τα «ν» προ ςυμφώνου] – μη αποδεκτό ςχόλιο.
Έχουν αλλϊξει οι κανόνεσ διατόρηςησ του τελικού «ν»

ϊρ. 4 ορ. 7 πλϋον υψηλϊ → πλϋον

ϊρ. 4 ορ. 7 πλϋον υψηλϊ → πλϋον– μη αποδεκτό ςχόλιο. Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη
μετϊφραςη.

ορ. 15 μεταξύ ϊλλων που οφεύλεται → που οφεύλεται μεταξύ
ϊλλων

ορ. 15 μεταξύ ϊλλων που οφεύλεται → που οφεύλεται μεταξύ ϊλλων– μη αποδεκτό
ςχόλιο. Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.

ορ. 18 ςτον τύπο WT → wT

ορ. 18 ςτον τύπο WT → wT- αποδεκτό ςχόλιο

ϊρ. 5 παρ. 1β) εδ. 1 καθώσ και των → καθώσ και

ϊρ. 5 παρ. 1β) εδ. 1 καθώσ και των → καθώσ και – μη αποδεκτό ςχόλιο. Έχει
υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.

τελ. εδ. που διατηρεύ → που λαμβϊνει υπόψη

τελ. εδ. που διατηρεύ → που λαμβϊνει υπόψη – μη αποδεκτό ςχόλιο. Έχει
υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.

παρ. 2γ) κατϊλληλεσ διορθωτικϋσ ενϋργειεσ → κατϊλληλα
επανορθωτικϊ μϋτρα

παρ. 2γ) κατϊλληλεσ διορθωτικϋσ ενϋργειεσ → κατϊλληλα επανορθωτικϊ μϋτρα –
μη αποδεκτό ςχόλιο. Σο ϊρθρο αναφϋρεται ςε ενϋργειεσ κι όχι μόνο ςε μϋτρα.
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ϊρ. 21 παρ. 3 προςωπικών
παρ. 4 προςωπικϊ

ϊρ. 21 παρ. 3 προςωπικών
παρ. 4 προςωπικϊ

ϊρ. 22 παρ. 4 [Να διαγραφεύ η παρϊγραφοσ. Δεν εύναι αποδεκτό
η υπϋρβαςη των ορύων ϋςτω και κατ’ εξαύρεςη, εφόςον
χρηςιμοποιεύται ιατρικόσ ακτινολογικόσ εξοπλιςμόσ. Η παρ. 5
αναριθμεύται ςε 4.]

ϊρ. 22 παρ. 4 [Να διαγραφεύ η παρϊγραφοσ. Δεν εύναι αποδεκτό η υπϋρβαςη των
ορύων ϋςτω και κατ’ εξαύρεςη, εφόςον χρηςιμοποιεύται ιατρικόσ ακτινολογικόσ
εξοπλιςμόσ. Η παρ. 5 αναριθμεύται ςε 4.]- μη αποδεκτό ςχόλιο. Θα πρϋπει να
διατηρηθεύ η δυνατότητα να μπορεύ η ΕΕΑΕ να επιτρϋπει την υπϋρβαςη των ορύων
του ϊρθρου 12, εφόςον ςυντρϋχουν οι κατϊλληλοι λόγοι.

παρ. 5 [Να διαγραφεύ από «Επιπρόςθετα» ϋωσ τϋλουσ. Δεν εύναι
κατανοητό: Θα απαιτεύται εξατομικευμϋνη αξιολόγηςη για
καθϋνα π.χ. που διϋρχεται ακτινοςκοπικό ϋλεγχο π.χ. ςτα
αεροδρόμια;]

παρ. 5 Μη αποδεκτό ςχόλιο. Θα πρϋπει να γύνεται εξατομικευμϋνη αξιολόγηςη για
καθϋνα ϊτομο.

ϊρ. 27 [όπου] καταχώρηςη(σ) → καταχώριςη(σ)
παρ. 2 [το β’ εδ. να γύνει:] Με όμοιεσ κοινϋσ υπουργικϋσ
αποφϊςεισ δύναται να καθορύζονται και ϊλλα εύδη πρακτικών
για τα οπούα απαιτεύται ειδικό ϊδεια λειτουργύασ (αποδεικτικό
καταχώριςησ ό ϊδεια).

ϊρ. 27 [όπου] καταχώρηςη(σ) → καταχώριςη(σ)- αποδεκτό ςχόλιο
παρ. 2 [το β’ εδ. να γύνει:] Με όμοιεσ κοινϋσ υπουργικϋσ αποφϊςεισ δύναται να
καθορύζονται και ϊλλα εύδη πρακτικών για τα οπούα απαιτεύται ειδικό ϊδεια
λειτουργύασ (αποδεικτικό καταχώριςησ ό ϊδεια). – μη αποδεκτό ςχόλιο. Όλα θα
περιλαμβϊνονται ςε μύα κοινό υπουργικό απόφαςη, αυτό τησ παρ. 5 του ϊρθρου
24.
ϊρ. 84 παρ. 1 των ςχετικών καθηκόντων → ςχετικών εργαςιών – μη αποδεκτό
ςχόλιο. Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.

ϊρ. 84 παρ. 1 των ςχετικών καθηκόντων → ςχετικών εργαςιών
παρ. 2β) παρακολούθηςησ → επιτόρηςησ– μη αποδεκτό ςχόλιο. Έχει υιοθετηθεύ η
επύςημη μετϊφραςη.
παρ. 2β) παρακολούθηςησ → επιτόρηςησ
ϊρ. 101 παρ. 1 τησ ΕΕΑΕ, → τησ ΕΕΑΕ, και, ανϊλογα με την περύπτωςη, - μη
αποδεκτό ςχόλιο, ειςϊγει αςϊφεια.
ϊρ. 101 παρ. 1 τησ ΕΕΑΕ, → τησ ΕΕΑΕ, και, ανϊλογα με την
περύπτωςη,
ϊρ. 102 παρ. 3 εκθϋςεων που → εκθϋςεων

ϊρ. 102 παρ. 3 εκθϋςεων που → εκθϋςεων – αποδεκτό ςχόλιο
Παρ. Ι παρ. 2 ςτο ςημεύο 1 → ςτην παρ. 1- μη αποδεκτό ςχόλιο. Οι παρϊγραφοι ςτα
παραρτόματα χαρακτηρύζονται ςημεύα.
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Παρ. Ι παρ. 2 ςτο ςημεύο 1 → ςτην παρ. 1
Παρ. II παρ. Α ημ.: με την επύδραςη τησ ακτινοβολύασ → με την
ακτινοβολύα που προςπύπτει
εκεύνεσ που εκπϋμπονται → εκεύνη που εκπϋμπεται
Παρ. IV τύτλοσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΙV
Παρ. VII Γ.2. [να προςτεθεύ ςτο τϋλοσ] τησ παρ. 1
Γ.5. [ςτο τϋλοσ του α΄ εδ. να προςτεθεύ] τησ παρ. 1
[τελ. εδ.] να εφαρμοςτούν → να εφαρμόζονται
[αυτό το εδ. δημιουργεύ απορύα ωσ προσ την εφαρμογό του]
Παρ. IX β) πληροφόρηςησ → ενημϋρωςησ

Παρ. XVII παρ. 3α) ςτο ςημεύο 1 → ςτην παρ. 1
Παρ. XVIII παρ. 6 ςτο ςημεύο 2 → ςτην παρ. 2
[Ζητώ παρϊταςη τησ διαβούλευςησ ϋωσ 10 Οκτωβρύου 2017 12
μ.]
Γεώργιοσ Φατζηδημητρύου
ακτινοφυςικόσ
Προώςτϊμενοσ Δνςησ Ιατρικόσ Υυςικόσ
401 ΓΝΑ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΥΤΙΚΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΚΣΙΝΟΥΤΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ
το άρθρο 58, ςημεύο δ, υποςημεύο αα), ορθώσ αναφϋρεται η

Παρ. II παρ. Α ημ.: με την επύδραςη τησ ακτινοβολύασ → με την ακτινοβολύα που
προςπύπτει– μη αποδεκτό ςχόλιο. Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.
εκεύνεσ που εκπϋμπονται → εκεύνη που εκπϋμπεται- αποδεκτό ςχόλιο
Παρ. IV τύτλοσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΙV – αποδεκτό ςχόλιο
Παρ. VII Γ.2. [να προςτεθεύ ςτο τϋλοσ] τησ παρ. 1
Γ.5. [ςτο τϋλοσ του α΄ εδ. να προςτεθεύ] τησ παρ. 1
[τελ. εδ.] να εφαρμοςτούν → να εφαρμόζονται– μη αποδεκτό ςχόλιο. Έχει
υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.
[αυτό το εδ. δημιουργεύ απορύα ωσ προσ την εφαρμογό του]
Παρ. IX β) πληροφόρηςησ → ενημϋρωςησ- μη αποδεκτό ςχόλιο. Η λϋξη
«ενημϋρωςη» περιςςότερο αναφϋρεται ςτο ςύνολο των γεγονότων και δεδομϋνων
που πρόςφατα ϋχουν λϊβει χώρα.
Ενώ η πληροφόρηςη αναφϋρεται ςε γεγονότα, δεδομϋνα τα οπούα γενικϊ ιςχύουν.
Παρ. XVII παρ. 3α) ςτο ςημεύο 1 → ςτην παρ. 1
Παρ. XVIII παρ. 6 ςτο ςημεύο 2 → ςτην παρ. 2 μη αποδεκτό ςχόλιο. Οι παρϊγραφοι
ςτα παραρτόματα χαρακτηρύζονται ςημεύα.
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. τα ςχετικϊ ϊρθρα επαναδιατυπώνονται με βϊςη τα
ανωτϋρω.
Ευχαριςτύεσ για την προςεκτικό ανϊγνωςη και επιμϋλεια δοκιμύου.

Άρθρο 58
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λϋξη «απαιτεύται» αναφορικϊ με την παρουςύα
εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ ςτισ ακτινοθεραπευτικϋσ
πρακτικϋσ.
Παραδόξωσ ςτο υποςημεύο ββ) η λϋξη «απαιτεύται» ϋχει
αντικαταςταθεύ από την λϋξη «ςυμμετϋχει» αναφορικϊ με την
παρουςύα εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ ςε θεραπευτικϋσ
πρακτικϋσ πυρηνικόσ ιατρικόσ καθώσ και ςε υψηλών δόςεων
πρακτικϋσ ακτινοδιαγνωςτικόσ και επεμβατικόσ ακτινολογύασ.
Επιπροςθϋτωσ ςτο υποςημεύο ββ, δεν ςυμπεριλαμβϊνεται η
παραπομπό ςτο ςτοιχεύο γ) του ϊρθρου 61(1).
Παρακαλούμε όπωσ η λϋξη «ςυμμετϋχει» ςτο ϊρθρο 58, ςημεύο
δ, υποςημεύο ββ), αντικαταςταθεύ με το «απαιτεύται» και
επανϋλθει η παραπομπό ςτο ςτοιχεύο γ) του ϊρθρου 61(1).

Η ςχετικό παρϊγραφοσ επαναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
«αα) ςε ακτινοθεραπευτικϋσ πρακτικϋσ, πϋραν των τυποποιημϋνων
θεραπευτικών πρακτικών πυρηνικόσ ιατρικόσ, απαιτεύται η ενεργόσ
ςυμμετοχό εμπειρογνώμονα ιατρικόσ φυςικόσ·»

Ο Πρόεδροσ
Α. αμαρτζόσ

χετικϊ με την αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 1γ του ϊρθρου 61, αυτό ϋχει ςκόπιμα
παραληφθεύ ώςτε να αποφευχθεύ η ςύγχυςη που θα μπορούςε να δημιουργηθεύ
από το γεγονόσ ότι οι πρακτικϋσ που αναφϋρονται ςτισ δύο περιπτώςεισ εύναι
διαφορετικϋσ. Αναλυτικότερα, ςύμφωνα με την Οδηγύα ςτο ϊρθρο 58δ(ii)
αναφϋρονται τυποποιημϋνεσ θεραπευτικϋσ πρακτικϋσ πυρηνικόσ ιατρικόσ, καθώσ
και ςε ακτινοδιαγνωςτικϋσ πρακτικϋσ και ςε πρακτικϋσ επεμβατικόσ ακτινολογύασ,
που ςυνεπϊγονται υψηλϋσ δόςεισ όπωσ προβλϋπονται ςτο ςτοιχεύο γ) του ϊρθρου
61 παρϊγραφοσ 1. Ενώ ςτο ϊρθρο 61 αναφϋρονται πρακτικϋσ που ενϋχουν υψηλϋσ
δόςεισ ςτον αςθενό, όπωσ ςυμβαύνει ςτην περύπτωςη τησ επεμβατικόσ
ακτινολογύασ, τησ πυρηνικόσ ιατρικόσ, τησ αξονικόσ τομογραφύασ ό τησ
ακτινοθεραπεύασ.

Ο γενικόσ γραμματϋασ,
Ι. Σςαλαφούτασ

Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ϊρθρο 58 επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω, ενώ για το ϊρθρο 61 δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη.

ΚΟΙΝΟ ΕΓΓΡΑΥΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΠΟ ΣΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΩΗ ΥΤΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΕΝΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΩΝ
ΕΛΛΑΔΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ
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Οι ςυνυπογρϊφοντεσ εκπρόςωποι των επιςτημονικών
εταιρειών μελϋτηςαν το ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ για
την Ακτινοπροςταςύα και με την ιδιότητα τουσ ωσ
επιςτημονικού οργανιςμού αλλϊ και ϋχοντασ μϋλη ιατρούσ
ακτινολόγουσ, πυρηνικούσ ιατρούσ, ακτινοθεραπευτϋσ
ογκολόγουσ και φυςικούσ ιατρικόσ- ακτινοφυςικούσ οι οπούοι
εύναι αρμόδιοι για την εφαρμογό και τόρηςη των κανονιςμών
ακτινοπροςταςύασ αναφορικϊ με τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ,
προβαύνουν με το παρόν ϋγγραφο ςε κϊποιεσ παρατηρόςεισ. Οι
παρατηρόςεισ αυτϋσ ϋχουν πρωτύςτωσ θεςμικό χαρακτόρα και
ςκοπό τη βελτύωςη των κανονιςμών. Για τουσ λόγουσ αυτούσ
θα ςασ παρακαλούςαμε να ληφθούν υπόψη και να γύνουν οι
αλλαγϋσ ςτα παρακϊτω ϊρθρα.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 4
ΟΡΙΜΟΙ
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Άρθρο 4 ΟΡΙΜΟΙ
Παρ. 36
Ο οριςμόσ 36 αφορϊ όλεσ τισ εφαρμογϋσ των ιοντιζουςών ακτινοβολιών και όχι
μόνο τισ ιατρικϋσ. Η αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ
ανϊλογα με τισ εφαρμογϋσ προβλϋπεται με διαδικαςύα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 79.

36 «εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ»: ωσ
εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ ςύμφωνα και με την
υπϊρχουςα νομοθεςύα τουλϊχιςτον για τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ
ορύζεται ο Υυςικόσ Ιατρικόσ-Ακτινοφυςικόσ ο οπούοσ διαθϋτει
τη γνώςη, την κατϊρτιςη και την πεύρα να παρϋχει ςυμβουλϋσ
ςε ζητόματα ςχετικϊ με την ακτινοπροςταςύα για την
αποτελεςματικό προςταςύα των ατόμων

Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4.

37 «εμπειρογνώμονασ ιατρικόσ φυςικόσ» : Υυςικόσ ΙατρικόσΑκτινοφυςικόσ που, όπωσ προβλϋπεται από την κεύμενη

Παρ. 37
Ο οριςμόσ 37 ορύζει το ϊτομο που διαθϋτει τη γνώςη, την κατϊρτιςη και την πεύρα

Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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νομοθεςύα, διαθϋτει τη γνώςη, την κατϊρτιςη και την εμπειρύα
να ενεργεύ ό να παρϋχει ςυμβουλϋσ ςε θϋματα τησ φυςικόσ των
ακτινοβολιών που εφαρμόζονται κατϊ την ιατρικό ϋκθεςη και
του οπούου η ςχετικό ικανότητα αναγνωρύζεται, ςύμφωνα με
τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται ςτην ςχετικό κοινό
υπουργικό απόφαςη

να ενεργεύ ό να παρϋχει ςυμβουλϋσ ςε ζητόματα ςχετικϊ με τη φυςικό των
ακτινοβολιών που εφαρμόζεται κατϊ την ιατρικό ϋκθεςη. Σο ϊτομο αυτό μπορεύ να
εύναι φυςικόσ ιατρικόσ—Ακτινοφυςικόσ με βϊςη τη διαδικαςύα που ορύζεται από
την απόφαςη που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 79.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. Συχόν δε ςχετικό με τα
ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ
εξουςιοδότηςησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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45 « Επεμβατικό Ακτινολογύα» : εύναι η εξειδύκευςη τησ
ειδικότητασ τησ Ακτινολογύασ που διενεργεύ απεικονιςτικϊ
καθοδηγούμενεσ θεραπευτικϋσ πρϊξεισ

Παρ. 45
Ο οριςμόσ 45 για τουσ ςκοπούσ του παρόντοσ π.δ. εύναι ςύμφωνοσ με τον
αντύςτοιχο οριςμό τησ Οδηγύασ. Εύναι ευρύτεροσ, από αυτό του υποβληθϋντοσ
ςχολύου, και αναφϋρεται τόςο ςε θεραπεύα όςο και ςε διϊγνωςη.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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53 Ο αγγλικόσ όροσ «undertaking” να αποδοθεύ ςτα ελληνικϊ με
τον όρο Ανϊδοχοσ (o κατϋχων την ϊδεια λειτουργύασ) ό
«Υορϋασ υπηρεςιών υγεύασ»: κϊθε φυςικό ό νομικό πρόςωπο
που ϋχει τη νομικό ευθύνη για την ϊδεια λειτουργύασ η για μύα
πηγό ακτινοβολύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των περιπτώςεων
που ο ιδιοκτότησ ό κϊτοχοσ μιασ πηγόσ ακτινοβολύασ δεν
διενεργεύ ςυναφεύσ ανθρώπινεσ
δραςτηριότητεσ
ΗΜΕΙΩΗ-Ε ΟΛΟ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΔ Ο ΟΡΟ «Η
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΟΡΟ «ΑΝΑΔΟΦΟ (Ο

Παρ. 53
Η λϋξη «επιχεύρηςη» αντικαθύςταται από τη λϋξη «οργανιςμόσ». Ο ςυγκεκριμϋνοσ
όροσ ϋχει όδη χρηςιμοποιηθεύ ςτο κεύμενο του ςχεδύου π.δ. για την ϋκτακτη
ανϊγκη. Για να μη δημιουργηθεύ περαιτϋρω ςύγχυςη προτεύνεται επιπρόςθετα και
η αντικατϊςταςη του όρου «οργανιςμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ» από τον όρο
«υπηρεςύα ϋκτακτησ ανϊγκησ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. ο ςχετικόσ όροσ θα αντικαταςταθεύ. Να ςημειωθεύ
ότι η ςυγκεκριμϋνη αλλαγό επιςύρει την εκτεταμϋνη τροποπούηςη ςτην επιμϋλεια
του κειμϋνου.
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ΚΑΣΕΦΩΝ ΣΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ)» ό «ΥΟΡΕΑ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ»
54 «επόπτησ ακτινοπροςταςύασ»: ο Υυςικόσ ΙατρικόσΑκτινοφυςικόσ και ο ιατρόσ ακτινολόγοσ, πυρηνικόσ ιατρόσ,
ακτινοθεραπευτόσ ογκολόγοσ και ο οδοντύατροσ για τισ
εκθϋςεισ που αντιςτοιχούν ςτην ειδικότητα του που ϋχουν την
επιςτημονικό επϊρκεια ςε ζητόματα ακτινοπροςταςύασ
ςχετικϊ με ϋναν δεδομϋνο τύπο πρακτικόσ ώςτε να εποπτεύει ό
να διενεργεύ την εφαρμογό διευθετόςεων ακτινοπροςταςύασ

Παρ. 54
Δε θεωρεύται ςκόπιμο να εξειδικευτεύ ςτισ αναφερόμενεσ ειδικότητεσ ο όροσ λόγω
του ευρϋωσ φϊςματοσ των πρακτικών (π.χ. ερευνητικϋσ δρϊςεισ, διαχεύριςη
αποβλότων, τελωνεύα, ιατρικϋσ πρακτικϋσ κλπ). Οι διαδικαςύεσ και τα κριτόρια
αποδοχόσ των εποπτών θα καθοριςτούν ανϊλογα με τισ πρακτικϋσ με βϊςη την
απόφαςη που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 79.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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56 «εφαρμόζων την πρακτικό»: ιατρόσ ακτινολόγοσ,
ακτινοθεραπευτόσ ογκολόγοσ, πυρηνικόσ ιατρόσ, οδοντύατροσ
που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να αναλαμβϊνει την κλινικό
ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθϋςεων ςε ακτινοβολύεσ
ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ απαιτόςεισ.
Ωσ εφαρμόζων την πρακτικό νοεύται κατϊ περύπτωςη και
κτηνύατροσ·

Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 26 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
Παρ. 56
Δεν ςυνϊδει με το κεύμενο τησ Οδηγύασ η αναφορϊ όλων των ςχετικών ιατρικών
ειδικοτότων. Επιπλϋον, πϋραν των αναφερομϋνων ειδικοτότων ςτο ςχόλιο,
υπϊρχουν και ϊλλεσ ειδικότητεσ που ϋχουν δικαύωμα ό εγκριθεύ να ενεργούν για
τον ςκοπό αυτόν ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ όπωσ ενδεικτικϊ
αναφϋρονται οι ειδικότητεσ των καρδιολόγων, ορθοπαιδικών, κλπ.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. Συχόν δε ςχετικό με τα
ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ
εξουςιοδότηςησ.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του οριςμού, πϋραν του
διαζευκτικού «ό» μεταξύ των λϋξεων ιατρού και οδοντιϊτρου.
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58 «ιατρικό διαδικαςύα ιοντιζουςών ακτινοβολιών»: Κϊθε
ιατρικό πρϊξη που εκτελεύται από ό με την ϊμεςη επύβλεψη του
ιατρού ακτινολόγου, ακτινοθεραπευτό ογκολόγου, πυρηνικού
ιατρού ό οδοντύατρου που προκαλεύ ιατρικό ϋκθεςη
ΗΜΕΙΩΗ- Ε ΟΛΟ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΔ Ο ΟΡΟ «ΙΑΣΡΙΚΗ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ» ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΟΡΟ
«ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»

Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 27 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
Παρ. 58
Δεν ςυνϊδει με το κεύμενο τησ Οδηγύασ και δεν υπϊρχει ο οριςμόσ τησ ιατρικόσ
πρϊξησ τόςο ςτην Οδηγύα όςο και ςτο παρόν πδ, ενώ υπϊρχει ο οριςμόσ τησ
ιατρικόσ ϋκθεςησ. Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται οι
επαγγελματικού κλϊδοι και ειδικότητεσ τα καθόκοντα και οι υποχρεώςεισ των
οπούων εύναι όδη πλόρωσ οριςμϋνα ςτην ελληνικό νομοθεςύα.
Για αποςαφόνιςη του όρου θα χρηςιμοποιηθεύ η λϋξη «ακτινικόσ» αντύ του
«ακτινολογικόσ», κατϊ ςυνϋπεια ο όροσ «ιατρικό ακτινολογικό διαδικαςύα»
αντικαθύςταται με τον όρο «ιατρικό ακτινικό διαδικαςύα».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. ο ςχετικόσ όροσ θα αντικαταςταθεύ, χωρύσ να
απαιτεύται περαιτϋρω επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του οριςμού τησ παρ.58 του
ϊρθρου 4 με βϊςη το ςχόλιο αυτό.
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59. «ιατρικό εγκατϊςταςη ιοντιζουςών ακτινοβολιών»: η
εγκατϊςταςη όπου πραγματοποιούνται ιατρικϋσ διαγνωςτικϋσ
και θεραπευτικϋσ διαδικαςύεσ ιοντιζουςών ακτινοβολύων.
ΗΜΕΙΩΗ- Ε ΟΛΟ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΔ Ο ΟΡΟ «ΙΑΣΡΙΚΗ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΗ» ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ
ΟΡΟ «ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»
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61 «ιατρικόσ ιοντιζουςών ακτινοβολιών»: ο αναφερόμενοσ ςτισ
ακτινοδιαγνωςτικϋσ και ακτινοθεραπευτικϋσ διαδικαςύεσ και
ςτισ διαδικαςύεσ επεμβατικόσ ακτινολογύασ, καθώσ και ςτισ
ϊλλεσ ιατρικϋσ χρόςεισ ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ για ςκοπούσ
ςχεδιαςμού, καθοδόγηςησ και επαλόθευςησ.

Παρ. 59
ε ςυνϋχεια του ςχολύου 60 ο όροσ «ιατρικό ακτινολογικό εγκατϊςταςη»
αντικαθύςταται με τον όρο «ιατρικό ακτινικό εγκατϊςταςη».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. ο ςχετικόσ όροσ θα αντικαταςταθεύ.

Παρ. 61
ε ςυνϋχεια των ςχολύων 60 & 61 ο όροσ «ιατρικόσ ακτινολογικόσ» αντικαθύςταται
με τον όρο «ιατρικόσ ακτινικόσ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. ο ςχετικόσ όροσ θα αντικαταςταθεύ.

34

ΗΜΕΙΩΗ- Ε ΟΛΟ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΔ Ο ΟΡΟ «ΙΑΣΡΙΚΟ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ» ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ ΜΕ ΣΟΝ ΟΡΟ «ΙΑΣΡΙΚΟ
ΙΟΝΣΙΖΟΤΩΝ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΩΝ»
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74 «κλινικό ευθύνη»: ορύζεται ωσ η ευθύνη που φϋρουν οι
εφαρμόζοντεσ τισ ιατρικϋσ πρακτικϋσ όπωσ ορύζονται ςτον
οριςμό 56 («εφαρμόζων την πρακτικό») ςχετικϊ με την
ατομικό ιατρικό ϋκθεςη και ιδύωσ α) αιτιολόγηςη, β)
βελτιςτοπούηςη, γ) κλινικό αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ, δ)
ςυνεργαςύα με ϊλλουσ ειδικούσ και το προςωπικό, κατϊ
περύπτωςη, επύ πρακτικών πτυχών των ιατρικών
ακτινολογικών διαδικαςιών, ε) ςυγκϋντρωςη πληροφοριών,
εφόςον χρειϊζεται, από προηγούμενεσ εξετϊςεισ, ςτ) παροχό
υφιςτϊμενων ιατρικών ακτινολογικών πληροφοριών ό/και
ιατρικών φακϋλων ςε ϊλλουσ εφαρμόζοντεσ την πρακτικό
ό/και τον παραπϋμποντα, εφόςον απαιτεύται και ζ) παροχό
πληροφοριών ςχετικϊ με τον κύνδυνο που ςυνεπϊγονται οι
ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ ςτουσ αςθενεύσ και τα ϊλλα
ςυμμετϋχοντα ϊτομα, εφόςον χρειϊζεται.

Παρ. 74
Σο κεύμενο τροποποιεύται ειςϊγοντασ τον επιςτημονικϊ υπεύθυνο αντύ για τον
εφαρμόζοντα την πρακτικό:
«κλινικό ευθύνη»: η ευθύνη του κατϊ την εθνικό νομοθεςύα επιςτημονικϊ
υπευθύνου ιατρού ςχετικϊ με την ατομικό ιατρικό ϋκθεςη και ιδύωσ α)
αιτιολόγηςη, β) βελτιςτοπούηςη, γ) κλινικό αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ, δ)
ςυνεργαςύα με ϊλλουσ ειδικούσ και το προςωπικό, κατϊ περύπτωςη, επύ πρακτικών
πτυχών των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών, ε) ςυγκϋντρωςη πληροφοριών,
εφόςον χρειϊζεται, από προηγούμενεσ εξετϊςεισ, ςτ) παροχό υφιςτϊμενων
ιατρικών ακτινικών πληροφοριών ό/και ιατρικών φακϋλων ςε ϊλλουσ
εφαρμόζοντεσ την πρακτικό ό/και τον παραπϋμποντα, εφόςον απαιτεύται και ζ)
παροχό πληροφοριών ςχετικϊ με τον κύνδυνο που ςυνεπϊγονται οι ιοντύζουςεσ
ακτινοβολύεσ ςτουσ αςθενεύσ και τα ϊλλα ςυμμετϋχοντα ϊτομα, εφόςον χρειϊζεται·
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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87 «πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών διαδικαςιών ιοντιζουςών
ακτινοβολιών»: η διενϋργεια ιατρικόσ ϋκθεςησ και κϊθε
ςυναφόσ πτυχό, ςυμπεριλαμβανομϋνων του χειριςμού και τησ
χρόςησ ιατρικού διαγνωςτικού και θεραπευτικού εξοπλιςμού,
αφορϊ ςτουσ Ιατρούσ που αναφϋρονται ςτον οριςμό 56, και
ςτουσ επαγγελματύεσ υπο την ευθύνη των προηγουμϋνων. Η
χορόγηςη ραδιοφαρμακευτικών προώόντων και η ςυντόρηςη
εξοπλιςμού από εξειδικευμϋνα ϊτομα καθώσ και η εκτύμηςη
τεχνικών και φυςικών παραμϋτρων (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των δόςεων ακτινοβολύασ), η βαθμονόμηςη, η παραςκευό

Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 28 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
Παρ. 87
ε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ ειδικότητεσ και
επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού, ιατρού
ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι ακτινολόγοι
ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα
όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. Ωςτόςο μετϊ την υποβολό του ςχολύου ο
ςχετικόσ οριςμόσ τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών»: η υποβολό ςε ιατρικό

35

ραδιοφαρμακευτικών προώόντων και η επεξεργαςύα εικόνασ
από τουσ Υυςικούσ Ιατρικόσ – Ακτινοφυςικούσ.
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100 «υπηρεςύα δοςιμετρύασ» : ο φορϋασ ό ϊτομα ικανϊ για τη
βαθμονόμηςη, ανϊγνωςη ό ερμηνεύα των ενδεύξεων ςυςκευών
ατομικόσ παρακολούθηςησ, ό για τη μϋτρηςη τησ ενεργότητασ
ςτο ανθρώπινο ςώμα ό ςε βιολογικϊ δεύγματα, ό για τον
υπολογιςμό των δόςεων. Οι ωσ ϊνω διαδικαςύεσ
πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ η από κατϊλληλα
εργαςτόρια ϊλλων φορϋων, εξουςιοδοτημϋνων από την ΕΕΑΕ
και από Υυςικούσ Ιατρικόσ – Ακτινοφυςικούσ ςε κλινικό
περιβϊλλον».

ϋκθεςη και κϊθε ςυναφόσ πτυχό, ςυμπεριλαμβανομϋνων του χειριςμού και τησ
χρόςησ ιατρικού ακτινικού εξοπλιςμού, καθώσ και η εκτύμηςη τεχνικών και
φυςικών παραμϋτρων (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δόςεων ακτινοβολύασ), η
βαθμονόμηςη και η ςυντόρηςη εξοπλιςμού, η παραςκευό και η χορόγηςη
ραδιοφαρμακευτικών προώόντων και η επεξεργαςύα εικόνασ, όπωσ
πραγματοποιούνται μεταξύ ϊλλων, από τα ϊτομα των οριςμών 37 και 55 του
παρόντοσ ϊρθρου και τουσ τεχνολόγουσ και χειριςτϋσ που ςυμμετϋχουν ςε ιατρικϋσ
ακτινικϋσ διαδικαςύεσ·
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Παρ. 100
Η προςθόκη τησ λϋξησ ϊτομα ϋρχεται ςε αντύφαςη με το ν.4310/2014, ςτον οπούο
γύνεται λόγοσ για «εργαςτόρια», ϋννοια η οπούα εύναι πιο κοντϊ ςτην ϋννοια του
φορϋα. Επιπρόςθετα, η προςθόκη τησ φρϊςησ «από Υυςικούσ Ιατρικόσ –
Ακτινοφυςικούσ ςε κλινικό περιβϊλλον» δεν ςυνϊδει ούτε με το κεύμενο τησ
Οδηγύασ ούτε με την προαναφερόμενη εθνικό νομοθεςύα.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Επιςημαύνεται ότι το παρόν ςχόλιο εύναι ςε αντύθεςη με το ςχόλιο 25 που
υποβλόθηκε από ϊλλο φορϋα.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ
Άρθρο 18. 1 :
Ο ανϊδοχοσ (o κατϋχων την ϊδεια λειτουργύασ) εξαςφαλύζει ότι
οι εφαρμόζοντεσ την πρακτικό και τα ϊτομα που ςυμμετϋχουν
ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών διαδικαςιών ιοντιζουςών

Άρθρο 18
Παρ.1
Σο ϊρθρο 18 αναφϋρεται ςτην υποχρϋωςη του οργανιςμού για την απαςχόληςη
προςωπικού με επαρκό εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και κατϊρτιςη ςτο πεδύο τησ

36

ακτινοβολιών εύναι οι ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ακτινοθεραπευτϋσ ογκολόγοι, οδοντύατροι, Υυςικού ΙατρικόσΑκτινοφυςικού (που διαθϋτουν ςχετικό ϊδεια αςκόςεωσ
επαγγϋλματοσ). Εφαρμόζοντεσ την πρακτικό μπορεύ να εύναι
και όςοι ϊλλοι ϋχουν επαρκό εκπαύδευςη, πληροφόρηςη και
θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη για τη διενϋργεια ιατρικών
διαδικαςιών ιοντιζουςών ακτινοβολιών, καθώσ και επϊρκεια
γνώςεων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ, με τη ςυνεργαςύα των
ιατρών ακτινολόγων, πυρηνικών ιατρών και
ακτινοθεραπευτών ογκολόγων κατϊ περύπτωςη.

ιατρικόσ ϋκθεςησ και ακτινοπροςταςύασ. Δεν αναφϋρεται ςε επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και εξειδικεύςεισ όπωσ παρατύθενται ςτο ςχόλιο.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4. Συχόν δε ςχετικό με τα
ζητόματα αυτϊ ρύθμιςη θα όταν εκτόσ τησ παραςχεθεύςασ νομοθετικόσ
εξουςιοδότηςησ.
Προκειμϋνου να τονιςτούν οι ευθύνεσ και ο ρόλοσ του επιςτημονικϊ υπεύθυνου
ιατρού ϋχει γύνει ςχετικό προςθόκη ςτο ϊρθρο 57 παρ. 2 και ςτο ϊρθρο 105 (βλ.
ςχόλιο με α/α 74).
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Άρθρο 18. 2 :
Ο ανϊδοχοσ (o κατϋχων την ϊδεια λειτουργύασ) εξαςφαλύζει ότι
μόνον οι ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ακτινοθεραπευτϋσ ογκολόγοι, οδοντύατροι, Υυςικού ΙατρικόσΑκτινοφυςικού (που διαθϋτουν ςχετικό ϊδεια αςκόςεωσ
επαγγϋλματοσ) και όςοι ϊλλοι διαθϋτουν αναγνωριςμϋνη από
την ΕΕΑΕ επϊρκεια γνώςεων ςε θϋματα ακτινοπροςταςύασ
δύναται να ςυμμετϋχουν ςε πρακτικϋσ πτυχϋσ των
διαγνωςτικών και θεραπευτικών ιατρικών πρϊξεων
ιοντιζουςών ακτινοβολιών όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 2 του
όρθρου 57.

Άρθρο 18
Παρ. 2
Σο ϊρθρο εύναι πιο γενικό και αναφϋρεται ςε όλεσ τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των
ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται επαγγελματικϋσ
ειδικότητεσ και επαγγελματικού κλϊδοι (π.χ. ιατρού ακτινολόγοι, πυρηνικού ιατρού,
ιατρού ακτινοθεραπευτικόσ ογκολογύασ, ακτινοφυςικού ιατρικόσ, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι ακτινοθεραπεύασ, κλπ) αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την
ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού ορύζονται ςτο ϊρθρο 4.
Προκειμϋνου να τονιςτούν οι ευθύνεσ και ο ρόλοσ του επιςτημονικϊ υπεύθυνου
ιατρού ϋχει γύνει ςχετικό προςθόκη ςτο ϊρθρο 57 παρ. 2 και ςτο ϊρθρο 105 (βλ.
ςχόλιο με α/α 74).
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Άρθρο 18. 3 :
β) Η ΕΕΑΕ ςε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικούσ
ακαδημαώκούσ φορεύσ (ΑΕΙ) ςχετιζόμενουσ με τισ εφαρμογϋσ
των ιοντιζουςών ακτινοβολιών και τισ επιςτημονικϋσ εταιρεύεσ
και τουσ επαγγελματικούσ φορεύσ των ιατρών ακτινολόγων,
πυρηνικών ιατρών και ακτινοθεραπευτών ογκολόγων και
φυςικών ιατρικόσ – ακτινοφυςικών μεριμνϊ για την ςυνεχό
εκπαύδευςη, την κατϊρτιςη και επιμόρφωςη ςε θϋματα
ακτινοπροςταςύασ. την ειδικό περύπτωςη τησ κλινικόσ χρόςησ
νϋων τεχνικών, οι οπούεσ ϋχουν προηγουμϋνωσ τύχει τησ
ςχετικόσ αιτιολόγηςησ, η ΕΕΑΕ ςε ςυνεργαςύα με τουσ
ανωτϋρω φορεύσ φροντύζει να οργανώνεται κατϊρτιςη ςχετικϊ
με τισ τεχνικϋσ αυτϋσ και τισ ςχετικϋσ απαιτόςεισ
ακτινοπροςταςύασ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 27.1:
Με απόφαςη τησ ΕΕΑΕ καθορύζονται οι πρακτικϋσ που
απαιτούν ϋγκριςη μϋςω καταχώρηςησ και ϋγκριςη μϋςω
αδειοδότηςησ. Εξαύρεςη αποτελούν όλεσ οι ιατρικϋσ εκθϋςεισ
που θα εξακολουθόςουν να απαιτούν ϋγκριςη μϋςω
αδειοδότηςησ.

Άρθρο 18
Παρ. 3
Η ςυγκεκριμϋνη παρϊγραφοσ όπωσ εύναι διατυπωμϋνη ςτο ςχϋδιο του π.δ. εύναι πιο
γενικό και καλύπτει τουσ φορεύσ που αναφϋρονται ςτο ςχόλιο.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Άρθρο 27
Παρ.1
Η κλιμακούμενη προςϋγγιςη ςτο ρυθμιςτικό πλαύςιο εύναι ϋνα εργαλεύο για την
αύξηςη τησ αποτελεςματικότητασ, τη μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ με τρόπο που
αντικατοπτρύζει κατϊ αναλογικό τρόπο τον ενεχόμενο ςχετικό κύνδυνο από μια
πρακτικό και ο οπούοσ εκτιμϊται με βϊςη το εύδοσ και την πολυπλοκότητα τησ
πρακτικόσ, καθώσ και τισ απαιτόςεισ για τεχνογνωςύα, ανθρώπινου δυναμικού και
πόρων. Η ϋγκριςη πρακτικών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ιατρικών, μϋςω
καταχώρηςησ ό αδειοδότηςησ εντϊςςεται ςτο πνεύμα τησ κλιμακούμενησ
προςϋγγιςησ.
Με κ.υ.α. καθορύζονται οι διαδικαςύεσ και απαιτόςεισ για τισ πρακτικϋσ που
απαιτούν καταχώριςη ό αδειοδότηςη βϊςει τησ παρ. 3 του ύδιου ϊρθρου.
Συνεπώσ, δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ
Άρθρο 31.1:

Άρθρο 31
Παρ.1

38

α) εύναι υπεύθυνη να διαθϋτει εμπειρογνώμονα
ακτινοπροςταςύασ και να λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα ώςτε
να αποκτηθεύ από τουσ ωσ ϊνω εργαζομϋνουσ νοοτροπύα
αςφϊλειασ, η οπούα περιλαμβϊνει ατομικό και ςυλλογικό
δϋςμευςη για την αςφϊλεια και προςταςύα ϋναντι των
ιοντιζουςών ακτινοβολιών.
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Άρθρο 34:
Ο ανϊδοχοσ (κατϋχων την ϊδεια λειτουργύασ) πρϋπει να
διαθϋτει εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ για παροχό
ςυμβουλών ςε διαφόρουσ τομεύσ τησ αρμοδιότητϊσ τουσ, όπωσ
περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 82 για τα παρακϊτω θϋματα που
αφορούν την πρακτικό: …

Η παρϊγραφοσ 1 του ϊρθρου 31 ϋχει ευρύτερη ϋννοια για τη διαςφϊλιςη
νοοτροπύασ αςφϊλειασ και δεν περιορύζεται ςτην απαςχόληςη εμπειρογνωμόνων.
Εξϊλλου, η ςυνειςφορϊ του εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ αναφϋρεται ςτο
ϊρθρο 34.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Άρθρο 34
Σο ϊρθρο 34 εφαρμόζεται για όλεσ τισ πρακτικϋσ και επιχειρόςεισ.
Σο ρόμα «διαθϋτει» υπονοεύ την απαςχόληςη εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ
ςε διαρκό βϊςη. ύμφωνα με την αρχό τησ κλιμακούμενησ προςϋγγιςησ,
επιχειρόςεισ που εφαρμόζουν πρακτικϋσ μικρόσ επικινδυνότητασ ζητούν τισ
ςυμβουλϋσ εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ όποτε απαιτεύται.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ
Άρθρο 55.2:
β) Όλεσ οι ιατρικϋσ εκθϋςεισ ατόμων αιτιολογούνται
προκαταβολικϊ από τον παραπϋμποντα ιατρό ςε ςυνεργαςύα
με τον εφαρμόζοντα την πρακτικό ιατρό με βϊςη την κλινικό
ςημειολογύα του αςθενούσ και το διαγνωςτικό πρόβλημα και
με βϊςη τα διαγνωςτικϊ ακτινολογικϊ πρωτόκολλα και τισ
διεθνεύσ οδηγύεσ.

Άρθρο 55
Παρ. 2
Εύναι πρακτικϊ δύςκολο ό αδύνατο να υπϊρχει πϊντα ςυνεργαςύα μεταξύ του
παραπϋμποντα και του εφαρμόζοντα την πρακτικό ιατρού. Ο παραπϋμπων
αιτιολογεύ προκαταβολικϊ και ο εφαρμόζων την πρακτικό ιατρόσ επαναξιολογεύ
την αιτιολόγηςη και εγκρύνει την ϋκθεςη.
Σο ςχόλιο λαμβϊνεται υπόψη και το ςτοιχεύο β τησ παρ. 2 του ϊρθρου
αναδιατυπώνεται ωσ εξόσ:
«β) όλεσ οι ιατρικϋσ εκθϋςεισ ατόμων αιτιολογούνται προκαταβολικϊ από τον
παραπϋμποντα ιατρό ςε ςυνεργαςύα, ςτο βαθμό που εύναι εφικτό, με τον
εφαρμόζοντα την πρακτικό με βϊςη τουσ ςτόχουσ τησ ϋκθεςησ, την κλινικό
ςημειολογύα του αςθενούσ και το διαγνωςτικό πρόβλημα και με βϊςη τα
διαγνωςτικϊ πρωτόκολλα και τισ διεθνεύσ οδηγύεσ.»
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Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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Άρθρο 56.1:
γ) η βελτιςτοπούηςη περιλαμβϊνει την επιλογό εξοπλιςμού,
ραδιοφαρμακευτικών προώόντων και ραδιενεργών πηγών, τη
ςυμβατό παραγωγό επαρκών διαγνωςτικών πληροφοριών ό
θεραπευτικών αποτελεςμϊτων, τισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των
ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών, τη διαςφϊλιςη τησ
ποιότητασ και την αξιολόγηςη και εκτύμηςη των δόςεων των
αςθενών ό την επαλόθευςη τησ χορηγούμενησ ραδιενϋργειασ,
λαμβϊνοντασ υπόψη οικονομικούσ και κοινωνικούσ
παρϊγοντεσ.
Τπεύθυνοι για την βελτιςτοπούηςη εύναι ο εφαρμόζων την
πρακτικό και ο φυςικόσ ιατρικόσ – ακτινοφυςικόσ οι οπούοι και
οφεύλουν να οργανώςουν κατϊλληλα προγρϊμματα
διαςφϊλιςησ ποιότητασ για το ςκοπό αυτό.

Άρθρο 56
Παρ 1
Η βελτιςτοπούηςη εύναι μύα από τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ ακτινοπροςταςύασ και εύναι
ευθύνη όλων όςοι ςυμμετϋχουν ςτισ πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών
διαδικαςιών να την εφαρμόζουν όντασ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ νοοτροπύασ
αςφϊλειασ.
Επιπρόςθετα, ςε όλο το κεύμενο του π.δ. δεν αναφϋρονται οι επαγγελματικού
κλϊδοι αλλϊ οι «τύτλοι» οι ςχετιζόμενοι με την ακτινοπροςταςύα όπωσ αυτού
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4.
Σϋλοσ, τα ϊρθρα 82, 83 και 84 αναφϋρουν τισ αρμοδιότητεσ των εμπειρογνωμόνων
και των εποπτών, μϋροσ των οπούων ςχετύζονται με τα θϋματα που αναφϋρονται
ςτο ςχόλιο.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Άρθρο 57. 2 :
Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών διαδικαςιών ιοντιζουςών
ακτινοβολιών δύναται να ανατεθούν από τον ανϊδοχο (o
κατϋχων την ϊδεια λειτουργύασ) κατόπιν ςύμφωνησ γνώμησ
του αναφερομϋνου ςτην ειδικό ϊδεια λειτουργύασ
εφαρμόζοντοσ την πρακτικό, ςε ϋνα ό περιςςότερα ϊτομα που
ϋχουν δικαύωμα να ενεργούν για το ςκοπό αυτόν ςε ϋνα
αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ.

Άρθρο 57.
Παρ. 2
Λαμβϊνοντασ υπόψη το εν λόγω ςχόλιο και ϊλλα ςυναφό υποβληθϋντα ςχόλια, η
παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 57 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«2. Οι πρακτικϋσ πτυχϋσ των ιατρικών ακτινικών διαδικαςιών δύναται να
ανατεθούν από τον οργανιςμό, κατόπιν ειςόγηςησ του κατϊ την εθνικό νομοθεςύα
επιςτημονικϊ υπευθύνου ιατρού, ςε ϋνα ό περιςςότερα ϊτομα που ϋχουν δικαύωμα
να ενεργούν για τον ςκοπό αυτόν ςε ϋνα αναγνωριςμϋνο πεδύο εξειδύκευςησ.»
Επιπρόςθετα, για να τονιςτούν οι ευθύνεσ και ο ρόλοσ του επιςτημονικϊ
υπεύθυνου ιατρού το ϊρθρο 105 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«Άρθρο 105
Εποπτεία και έλεγχοσ τήρηςησ των διατάξεων των Κανονιςμών
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Ακτινοπροςταςίασ
Η ΕΕΑΕ ϋχει την εξουςύα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 46 του ν.
4310/2014 (Α΄258), να απαιτεύ, κατϊ περύπτωςη, από κϊθε φυςικό ό νομικό
πρόςωπο ό τον οργανιςμό, ςυμπεριλαμβανομϋνου προκειμϋνου για τισ ιατρικϋσ
εκθϋςεισ του κατϊ την εθνικό νομοθεςύα επιςτημονικϊ υπευθύνου ιατρού, την
ανϊληψη δρϊςησ για την αποκατϊςταςη ελλεύψεων και την αποφυγό
επανεμφϊνιςόσ τουσ ό να ανακαλεύ την ϋγκριςη, όταν τα αποτελϋςματα μιασ
κανονιςτικόσ επιθεώρηςησ ό ϊλλησ ρυθμιςτικόσ εκτύμηςησ καταδεικνύουν ότι η
κατϊςταςη ϋκθεςησ δεν εύναι ςυμβατό με τουσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ
(ΚΑ).»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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Άρθρο 60 και 61:
ε όλο το ϊρθρο 60 και 61 ο όροσ ιατρικόσ ακτινολογικόσ
εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να διευκρινιςτεύ ότι αναφϋρεται ςε
ιατρικό εξοπλιςμό ιοντιζουςών ακτινοβολιών.

Άρθρο 60 και 61
ε ςυνϋχεια του ςχολύου 62 ο όροσ «ιατρικόσ ακτινολογικόσ» αντικαθύςταται με
τον όρο «ιατρικόσ ακτινικόσ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. ο ςχετικόσ όροσ θα αντικαταςταθεύ.
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Άρθρο 68:
δ) διαθϋτει εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ για την
εκτϋλεςη καθηκόντων που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ α, β
και γ

Άρθρο 68
Η Οδηγύα αναφϋρεται ςε ςυμβουλό από εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ.
Σο ϊρθρο 34 εφαρμόζεται για όλεσ τισ πρακτικϋσ και επιχειρόςεισ.
Επιπλϋον, το ρόμα «διαθϋτει» παραπϋμπει ςτην απαςχόληςη εμπειρογνώμονα
ακτινοπροςταςύασ ςε διαρκό βϊςη. ύμφωνα με την αρχό τησ κλιμακούμενησ
προςϋγγιςησ, επιχειρόςεισ που εφαρμόζουν πρακτικϋσ μικρόσ επικινδυνότητασ
ζητούν τισ ςυμβουλϋσ εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ όποτε απαιτεύται.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Άρθρο 79:
Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των υπηρεςιών
επαγγελματικόσ υγεύασ εύναι η απαςχόληςη ιατρού εργαςύασ με

Άρθρο 79
Σο ϋργο του εμπειρογνώμονα ακτινοπροςταςύασ δεν ςχετύζεται με την ιατρικό
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ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ ιατρού εργαςύασ. Απαραύτητη
προώπόθεςη για την αναγνώριςη των εμπειρογνωμόνων
ακτινοπροςταςύασ τουλϊχιςτον για τισ ιατρικϋσ εκθϋςεισ και
των εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ εύναι η κατοχό ϊδειασ
ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ Υυςικών Νοςοκομεύων –
Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ.

ϋκθεςη αλλϊ με την ακτινοπροςταςύα εργαζομϋνων και κοινού.
Ωςτόςο, λαμβϊνοντασ υπόψη ότι ο ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των κλειςτών και ανοικτών ραδιενεργών πηγών, και τα ιατρικϊ ραδιενεργϊ
απόβλητα ό ραδιορυπαςμϋνα αντικεύμενα αποτελούν κύριο αντικεύμενο τησ
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ των Υυςικών Νοςοκομεύων – Ακτινοφυςικών
Ιατρικόσ, κρύνεται λογικό ο εμπειρογνώμονασ ακτινοπροςταςύασ για τισ ιατρικϋσ
εφαρμογϋσ να εύναι κϊτοχοσ ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ Υυςικών Νοςοκομεύων
– Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ.
υνεπώσ, ςε ςυνδυαςμό και με ϊλλα ςυναφό ςχόλια, το τελευταύο μϋροσ τησ
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 79 αντικαθύςταται ωσ εξόσ:
«Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των υπηρεςιών επαγγελματικόσ
υγεύασ εύναι η απαςχόληςη ιατρού εργαςύασ με ϊδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ
ιατρού εργαςύασ. Απαραύτητη προώπόθεςη για την αναγνώριςη των
εμπειρογνωμόνων ιατρικόσ φυςικόσ και, προκειμϋνου για ιατρικϋσ εκθϋςεισ των
εμπειρογνωμόνων ακτινοπροςταςύασ, εύναι η κατοχό ϊδειασ ϊςκηςησ
επαγγϋλματοσ Υυςικών Νοςοκομεύων – Ακτινοφυςικών Ιατρικόσ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Πρόεδροσ : Π. Πραςόπουλοσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ
Πρόεδροσ : Α. Υωτόπουλοσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Πρόεδροσ :Γ. Πιςςϊκασ
ΕΝΩΗ ΥΤΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
Πρόεδροσ : Β. Σςαπϊκη
ΕΝΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΩΝ
ΕΛΛΑΔΟ
Πρόεδροσ : Π. Λεονϊρδου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ
Πρόεδροσ : Δ. ιαμπλόσ
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ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
Παρακαλώ δεύτε τα παρακϊτω, κυρύωσ αναφερόμενα ςε
οριςμούσ
Σύτλοσ
[…]Θϋςπιςη Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ
Η λϋξη «θϋςπιςη» ςημαύνει πωσ ειςϊγεται κϊτι καινούριο,
δηλαδό πωσ δεν υπϊρχουν όδη κανονιςμού. Προτεύνεται η λϋξη
«αναθεώρηςη».

2.γ.αα Διαςτημικό όχημα
Διαςτημικό ςκϊφοσ (Σο όχημα κινεύται πϊνω ςε ϋδαφοσ)

Σο παρόν προςχϋδιο και η δευτερογενόσ νομοθεςύα που προβλϋπεται δημιουργούν
ϋνα νϋο πλαύςιο κανονιςμών ακτινοπροςταςύασ
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Άρθρο 2
Παρ.γ.αα Διαςτημικό όχημα
Το υποβληθϋν ςχόλιο θα ληφθεύ υπόψη.

2.γ.ββ κ.ε. Ραδιονουκλύδιο
Ραδιοώςότοπο (Άχρηςτοσ νεολογιςμόσ, ειςϊγει αςϊφεια η
χρόςη δύο λϋξεων για το ύδιο πρϊγμα)

Παρ. γ.ββ κ.ε. Ραδιονουκλύδιο:
Αποτελεύ μετϊφραςη τησ λϋξησ radionuclide. Η λϋξη ιςότοπο αναφϋρεται ςτο
ςτοιχεύο.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

2.δ. Έκτακτησ ανϊγκησ
Έκτακτου ςυμβϊντοσ (Η ανϊγκη δεν ϋχει επακόλουθα)

Παρ. δ. Έκτακτησ ανϊγκησ
Η λϋξη ςυμβϊν (περιςτατικό) υπϊρχει ςτον οριςμό του όρου τησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Άρθρο 3

3.β. Οι Κανονιςμού Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) δεν
εφαρμόζονται[…]ςτην ϋκθεςη μελών του κοινού ό
εργαζομϋνων, πϋραν του προςωπικού αεροςκαφών και

Παρ.β. Το υποβληθϋν ςχόλιο θα ληφθεύ υπόψη.
Η πρόταςη τροποποιεύται ςε:
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διαςτημικών οχημϊτων, ςτην κοςμικό ακτινοβολύα, ςε πτόςεισ
ό ςτο διϊςτημα˙
Αςαφόσ η πρόταςη, καθώσ επιδϋχεται την ερμηνεύα «Οι
κανονιςμού δεν εφαρμόζονται ςτην κοςμικό ακτινοβολύα, ςε
πτόςεισ ό ςτο διϊςτημα»
Προτεύνεται η αντικατϊςταςη του β με
ςτην ϋκθεςη μελών του κοινού ό εργαζομϋνων, ςε πτόςεισ ό
ςτο διϊςτημα, με εξαύρεςη το προςωπικό των αεροςκαφών και
των διαςτημικών οχημϊτων˙
4.4 τα χϋρια, οι βραχύονεσ, τα πόδια και οι αςτρϊγαλοι
Αςαφϋσ: Σα χϋρια νοούνται από τον ώμο και κϊτω; Αν ναι, εύτε
πρϋπει να γραφτεύ κϊτι όπωσ «από το βραχύονα ωσ την ϊκρα
χεύρα», αλλιώσ φαύνεται πωσ τα αντιβρϊχια (πόχεισ) δε
λογύζονται ωσ ϊκρα. Αντύςτοιχα, δεν εύναι ςαφϋσ αν τα πόδια
λογύζονται από το μηρό και κϊτω ό από τουσ αςτρϊγαλουσ και
κϊτω. ωςτότερη θα όταν η χρόςη ιατρικόσ ορολογύασ, καθώσ
ςτην καθομιλουμϋνη, χϋρι και πόδι ϊλλεσ φορϋσ ςημαύνει
ολόκληρο το ϊκρο και ϊλλεσ από τον καρπό (ό τον αςτρϊγαλο
αντύςτοιχα) και κϊτω.
4.5 […] ςτην ιατρικό διαγνωςτικό ακτινολογύα με χρόςη
ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ και την οδοντιατρικό ακτινολογύα·
Με τη φρϊςη αυτό φαύνεται πωσ η οδοντιατρικό ακτινολογύα
περιλαμβϊνει και τεχνικϋσ που χωρύσ τη χρόςη ιοντύζουςασ
ακτινοβολύασ. Προτεύνεται η αλλαγό ςε
«ακτινοδιαγνωςτικόσ»: ο αναφερόμενοσ ςτην in vivo
διαγνωςτικό πυρηνικό ιατρικό, ςτην ιατρικό και την
οδοντιατρικό διαγνωςτικό ακτινολογύα με χρόςη ιοντύζουςασ
ακτινοβολύασ·

Οι Κανονιςμού Ακτινοπροςταςύασ (ΚΑ) δεν εφαρμόζονται:
…
β) ςτην ϋκθεςη ςτην κοςμικό ακτινοβολύα μελών του κοινού ό εργαζομϋνων, ςε
πτόςεισ ό ςτο διϊςτημα, πϋραν του προςωπικού αεροςκαφών και διαςτημικών
ςκαφών˙
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Άρθρο 4
Παρ. 4 Το υποβληθϋν ςχόλιο θα ληφθεύ υπόψη.
Η πρόταςη διορθώνεται ςε:
«ϊκρα»: τα ϊκρα χϋρια, τα αντιβρϊχια, οι βραχύονεσ, τα ϊκρα πόδια, οι μηρού, και οι
κνόμεσ
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

Παρ. 5 Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη καθώσ και η ςύνταξη τησ Οδηγύασ
ςτην αγγλικό γλώςςα.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

4.7 Η λϋξη «αντιπροςωπευτικό» χρηςιμοποιεύται και ςτην
οριζόμενη φρϊςη και ςτην επεξόγηςό τησ. Επύςησ, δεν εύναι
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ςαφϋσ ποια εύναι τα «πλϋον υψηλϊ εκτιθϋμενα ϊτομα»
4.8 […] αναςκόπηςη […] μϋςω διαρθρωμϋνησ αναςκόπηςησ
[…]: Σο «μϋςω διαρθρωμϋνησ αναςκόπηςησ» δεν ϋχει νόημα και
μπορεύ να λεύψει. Ο οριςμόσ θα μπορούςε να εύναι πολύ
απλούςτεροσ και τουλϊχιςτον το ύδιο ςαφόσ, πχ
η ςυςτηματικό αντιπαραβολό των εφαρμοζόμενων ιατρικών
ακτινολογικών διαδικαςιών με ςυμφωνημϋνα πρότυπα ορθών
ιατρικών ακτινολογικών διαδικαςιών, η οπούα οδηγεύ ςε
τροποπούηςη των πρακτικών, εφόςον ενδεύκνυται, και
εφαρμογό νϋων προτύπων, εφόςον απαιτεύται, με ςκοπό τη
βελτύωςη τησ φροντύδασ του αςθενούσ·

Παρ. 7 Η φραςεολογύα που ακολουθεύται εύναι θϋμα οριςμού. Έχει υιοθετηθεύ η
επύςημη μετϊφραςη καθώσ και η ςύνταξη τησ Οδηγύασ ςτην αγγλικό γλώςςα.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

Παρ. 8 Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη τησ φρϊςησ «structured review».
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.

4.9 χορηγούμενη
που χορηγεύται (η πρόταςη δεν ϋχει ρόμα).

4.20 τα επύπεδα δόςησ
Φρηςιμοποιεύται η λϋξη «επύπεδα» για να προςδιορύςει την ύδια
λϋξη. Επύςησ, η λϋξη «δόςη» δεν ορύζεται και ςυνεπώσ εύναι
αςαφόσ. Προτεύνεται η φρϊςη «οι τιμϋσ ενόσ δοςιμετρικού
μεγϋθουσ»
4.21 Διαςτημικό όχημα
Διαςτημικό ςκϊφοσ (Σο όχημα κινεύται πϊνω ςε ϋδαφοσ) (βλ
και 2.γ.αα)
4.33 εκτόσ χρόςησ πηγό
πηγό εκτόσ χρόςησ (ςύνταξη)

Παρ. 9 Η μετοχό που χρηςιμοποιεύται εύναι ρηματικόσ τύποσ του ρόματοσ που
προτεύνεται.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Παρ.20 Η φραςεολογύα που ακολουθεύται εύναι θϋμα οριςμού. Έχει υιοθετηθεύ η
επύςημη μετϊφραςη καθώσ και η ςύνταξη τησ Οδηγύασ ςτην αγγλικό γλώςςα.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
Παρ.21 Σο υποβληθϋν ςχόλιο θα ληφθεύ υπόψη. Προτεύνεται αλλαγό τησ λϋξησ
«όχημα» ςε «ςκϊφοσ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Παρ. 33. την ελληνικό γλώςςα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ο προςδιοριςμόσ
μπροςτϊ από το ουςιαςτικό. Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη.
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Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
4.56 ιατρόσ, οδοντύατροσ
Η δεύτερη λϋξη φαύνεται ςαν εξειδύκευςη τησ πρώτησ.
Προτεύνεται «ιατρόσ ό οδοντύατροσ»

4.68 «κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ»: η κατϊςταςη
ϋκθεςησ λόγω ϋκτακτησ ανϊγκησ·
Μια φρϊςη δε μπορεύ να εύναι επεξόγηςη του εαυτού τησ.
4.71 Όπωσ 4.68
4.76 Όπωσ 4.68

Παρ. 56
Σο υποβληθϋν ςχόλιο θα ληφθεύ υπόψη. Ο οριςμόσ τροποποιεύται ωσ προσ το
διαζευκτικό «ό» μεταξύ των λϋξεων ιατρόσ και οδοντύατροσ, δηλαδό ωσ εξόσ:
«εφαρμόζων την πρακτικό»: ιατρόσ ό οδοντύατροσ που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να
αναλαμβϊνει την κλινικό ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθϋςεων ςε
ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ απαιτόςεισ· Ωσ εφαρμόζων την πρακτικό
νοεύται κατϊ περύπτωςη και κτηνύατροσ·
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Παρ.68, 4.71, 4.76: Η φραςεολογύα που ακολουθεύται εύναι θϋμα οριςμού. Έχει
υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη καθώσ και η ςύνταξη τησ Οδηγύασ ςτην αγγλικό
γλώςςα. Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με
βϊςη το ςχόλιο αυτό.

4.81 Όπωσ 4.56
Παρ.81
Σο υποβληθϋν ςχόλιο θα ληφθεύ υπόψη. Ο οριςμόσ τροποποιεύται ωσ προσ το
διαζευκτικό «ό» μεταξύ των λϋξεων ιατρόσ και οδοντύατροσ, δηλαδό ωσ εξόσ:
4.91 Δεν προβλϋπεται η αναθεώρηςη των προτύπων τησ ICRP.
Προτεύνεται η προςθόκη «όπωσ αυτϊ αναθεωρούνται και
ιςχύουν»
4.99 τα μϋτρα για τον ςχεδιαςμό επαρκούσ απόκριςησ[…]
Σο ςχϋδιο δε μπορεύ να εύναι και ςτον οριςμό και ςτην
επεξόγηςη. Προτεύνεται «τα μϋτρα για την προετοιμαςύα
επαρκούσ απόκριςησ[…]»

«παραπϋμπων»: ιατρόσ ό οδοντύατροσ που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να παραπϋμπει
ϊτομα ςε ιατρικό ϋκθεςη ςε ακτινοβολύεσ ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ απαιτόςεισ·»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
Παρ. 91 Η αναθεώρηςη των προτύπων τησ ICRP προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 13.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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Παρ.99 Έχει υιοθετηθεύ η επύςημη μετϊφραςη καθώσ και η ςύνταξη τησ Οδηγύασ
ςτην αγγλικό γλώςςα. Η λϋξη «plan» υπϊρχει και ςτον οριςμό και ςτην επεξόγηςη.
Συνεπώσ δεν απαιτεύται επαναδιατύπωςη ό τροποπούηςη του ϊρθρου με βϊςη το
ςχόλιο αυτό.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Η παρϊγραφοσ 2β του ϊρθρου 97 να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
β) για την υποβολό ςτη Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ
Προςταςύασ τησ ΑΔΚΕΑ. Τπό τον ςυντονιςμό τησ Γενικόσ
Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ, ςε ςυνεργαςύα με την
ΕΕΑΕ και ϊλλουσ αρμόδιουσ φορεύσ, όπωσ αυτού καθορύζονται
ςτο Παρϊρτημα Α του Γενικού χεδύου Πολιτικόσ Προςταςύασ
με τη ςυνθηματικό λϋξη ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ [υπουργικό απόφαςη
υπ’ αριθμ. 1299/2003 (Β’ 423/10.04.2003)] εκπονούνται ό
αναθεωρούνται τα Ειδικϊ χϋδια Απόκριςησ ςε Ραδιολογικό ό
Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ). τα ΕΑΡΠΕΑ
καθορύζεται το όργανο πολιτικόσ προςταςύασ που ϋχει τον
ςυντονιςμό ςύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 (Α’ 102). Σα
ΕΑΡΠΕΑ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτο τα προβλεπόμενα ςτο
Παρϊρτημα XI. Εφόςον πρόκειται για περιςτατικϊ που
αφορούν εγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ εντόσ τησ χώρασ, κατϊ την
εκπόνηςη των ΕΑΡΠΕΑ, λαμβϊνονται υπόψη και τα
εςωτερικϊ ςχϋδια απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη τησ
επιχεύρηςησ

Άρθρο 97
Παρ. 2, περ. β
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ.. Η παρϊγραφοσ 2β του
ϊρθρου 97 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«β) για την υποβολό ςτη Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ τησ ΑΔΚΕΑ.
Τπό τον ςυντονιςμό τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ, ςε
ςυνεργαςύα με την ΕΕΑΕ και ϊλλουσ αρμόδιουσ φορεύσ, όπωσ αυτού καθορύζονται
ςτο Παρϊρτημα Α του Γενικού χεδύου Πολιτικόσ Προςταςύασ με τη ςυνθηματικό
λϋξη ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ [υπουργικό απόφαςη υπ’ αριθμ. 1299/2003 (Β’
423/10.04.2003)] εκπονούνται ό αναθεωρούνται τα Ειδικϊ χϋδια Απόκριςησ ςε
Ραδιολογικό ό Πυρηνικό Έκτακτη Ανϊγκη (ΕΑΡΠΕΑ). τα ΕΑΡΠΕΑ καθορύζεται
το όργανο πολιτικόσ προςταςύασ που ϋχει τον ςυντονιςμό ςύμφωνα με τον Ν.
3013/2002 (Α’ 102). Σα ΕΑΡΠΕΑ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτο τα προβλεπόμενα
ςτο Παρϊρτημα XI. Εφόςον πρόκειται για περιςτατικϊ που αφορούν εγκεκριμϋνεσ
πρακτικϋσ εντόσ τησ χώρασ, κατϊ την εκπόνηςη των ΕΑΡΠΕΑ, λαμβϊνονται
υπόψη και τα εςωτερικϊ ςχϋδια απόκριςησ ςε ϋκτακτη ανϊγκη του οργανιςμού»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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Η παρϊγραφοσ 6 του ϊρθρου 97 να αντικαταςταθεύ ωσ εξόσ:
6. Σο όργανο πολιτικόσ προςταςύασ που ϋχει τον ςυντονιςμό
ςύμφωνα με τον Ν 3013/2002 (Α’ 102), όπωσ αυτό
καθορύζεται ςτα ΕΑΡΠΕΑ, εύναι υπεύθυνο, μετϊ από ςχετικό

Άρθρο 97
Παρ. 6
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ.. Η παρϊγραφοσ 6 του
ϊρθρου 97 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
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ειςόγηςη τησ ΕΕΑΕ, για τη λόψη απόφαςησ εφαρμογόσ
ςτρατηγικόσ προςταςύασ και δρϊςεων προςταςύασ ςε ϋκτακτη
ανϊγκη, ςυμπεριλαμβανομϋνου του τερματιςμού τησ
κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τησ μετϊβαςησ ςε
κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ.

«6. Σο όργανο πολιτικόσ προςταςύασ που ϋχει τον ςυντονιςμό ςύμφωνα με τον Ν
3013/2002 (Α’ 102), όπωσ αυτό καθορύζεται ςτα ΕΑΡΠΕΑ, εύναι υπεύθυνο, μετϊ
από ςχετικό ειςόγηςη τησ ΕΕΑΕ, για τη λόψη απόφαςησ εφαρμογόσ ςτρατηγικόσ
προςταςύασ και δρϊςεων προςταςύασ ςε ϋκτακτη ανϊγκη, ςυμπεριλαμβανομϋνου
του τερματιςμού τησ κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τησ μετϊβαςησ ςε
κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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Η παρϊγραφοσ 8 του ϊρθρου 97 να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
«8. Για τον τερματιςμό κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ
και τη μετϊβαςη ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ,
ανεξαρτότωσ του εύδουσ και τησ ϋκταςησ τησ ϋκτακτησ
ανϊγκησ, απαιτεύται η ςχετικό ειςόγηςη τησ ΕΕΑΕ και εύναι
απαραύτητο να ϋχει ολοκληρωθεύ η πληροφόρηςη του κοινού
και των ενδιαφερομϋνων και η ςχετικό διαβούλευςη
αναφορικϊ με την κατϊςταςη και τουσ ραδιολογικούσ
κινδύνουσ, καθώσ και των μϋτρων προςταςύασ και των
απαιτούμενων αλλαγών ςτην κανονικό ζωό. Η διαβούλευςη
πραγματοποιεύται με ευθύνη τησ ΕΕΑΕ και η πληροφόρηςη
πραγματοποιεύται με ευθύνη του οργϊνου πολιτικόσ
προςταςύασ που ϋχει τον ςυντονιςμό ςύμφωνα με τον Ν
3013/2002 (Α’ 102), όπωσ αυτό καθορύζεται ςτα ΕΑΡΠΕΑ, με
τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ αναφορικϊ με τα θϋματα των
αρμοδιοτότων τησ. Για την παροχό τησ πληροφόρηςησ
χρηςιμοποιεύται κϊθε πρόςφορο μϋςο, ϋντυπο ό ηλεκτρονικό.
Η ΕΕΑΕ ορύζει εύλογη προθεςμύα υποβολόσ ςχολύων ό
απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μϋρη και τον πληθυςμό,
ανϊλογα με την ϋκταςη και το επύπεδο τησ υφιςτϊμενησ
ϋκθεςησ. Σα υποβληθϋντα ςχόλια και απόψεισ αξιολογούνται
από την ΕΕΑΕ.»

Άρθρο 97
Παρ. 8
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ.. Η παρϊγραφοσ 8 του
ϊρθρου 97 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«8. Για τον τερματιςμό κατϊςταςησ ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τη μετϊβαςη ςε
κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, ανεξαρτότωσ του εύδουσ και τησ ϋκταςησ τησ
ϋκτακτησ ανϊγκησ, απαιτεύται η ςχετικό ειςόγηςη τησ ΕΕΑΕ και εύναι απαραύτητο
να ϋχει ολοκληρωθεύ η πληροφόρηςη του κοινού και των ενδιαφερομϋνων και η
ςχετικό διαβούλευςη αναφορικϊ με την κατϊςταςη και τουσ ραδιολογικούσ
κινδύνουσ, καθώσ και των μϋτρων προςταςύασ και των απαιτούμενων αλλαγών
ςτην κανονικό ζωό. Η διαβούλευςη πραγματοποιεύται με ευθύνη τησ ΕΕΑΕ και η
πληροφόρηςη πραγματοποιεύται με ευθύνη του οργϊνου πολιτικόσ προςταςύασ
που ϋχει τον ςυντονιςμό ςύμφωνα με τον Ν 3013/2002 (Α’ 102), όπωσ αυτό
καθορύζεται ςτα ΕΑΡΠΕΑ, με τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ αναφορικϊ με τα θϋματα των
αρμοδιοτότων τησ. Για την παροχό τησ πληροφόρηςησ χρηςιμοποιεύται κϊθε
πρόςφορο μϋςο, ϋντυπο ό ηλεκτρονικό. Η ΕΕΑΕ ορύζει εύλογη προθεςμύα
υποβολόσ ςχολύων ό απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μϋρη και τον πληθυςμό,
ανϊλογα με την ϋκταςη και το επύπεδο τησ υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ. Σα υποβληθϋντα
ςχόλια και απόψεισ αξιολογούνται από την ΕΕΑΕ.»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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82

97

την παρϊγραφο 9 του ϊρθρου 97, η παρϊγραφοσ 2β να
διαγραφεύ

Άρθρο 97
Παρ. 9, περ. β
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ. Σο ςτοιχεύο β τησ
παραγρϊφου 9 του ϊρθρου 97 διαγρϊφεται.
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

83

98

Η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 98 να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:

Άρθρο 98
Παρ. 2
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ. Η παρϊγραφοσ 2 του
ϊρθρου 98 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«2. Η Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ ςυνδρϊμει, μετϊ από αύτημα τησ
ΕΕΑΕ, ςτον ςυντονιςμό για τη …»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

84

99

την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 99 να διαγραφεύ η φρϊςη
«απόκριςη» και να παραμεύνει «αναφορικϊ με πιθανό ϋκτακτη
ανϊγκη»

Άρθρο 99
Παρ. 1
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ. Η παρϊγραφοσ 1 του
ϊρθρου 99 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«1. Σο Τπουργεύο Εξωτερικών με τη ςυνδρομό του αρμόδιου για την ΕΕΑΕ
Τπουργεύου μεριμνϊ για τη ςυνεργαςύα με ϊλλα Κ-Μ και με τρύτεσ χώρεσ
αναφορικϊ με πιθανό ϋκτακτη ανϊγκη ςτην …»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.

85

99

την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 99 να διαγραφεύ η φρϊςη «με
τη ςυνδρομό τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ»

Άρθρο 99
Παρ. 2
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Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ. Η παρϊγραφοσ 2 του
ϊρθρου 99 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«2. ε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτην ελληνικό επικρϊτεια ό κατϊςταςησ που
πιθανόν να οδηγεύ ςε ραδιολογικϋσ ςυνϋπειεσ ςτην ελληνικό επικρϊτεια, το
Τπουργεύο Εξωτερικών, με τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ, ϋρχεται αμϋςωσ ςε …»
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
86

99

Η παρϊγραφοσ 4 του ϊρθρου 99 να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ:
4. Σο Τπουργεύο Εξωτερικών με τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ και ςε
ςυνεργαςύα με τα κατϊ περύπτωςη αρμόδια Τπουργεύα,
μεριμνϊ, κατϊ τη μετϊβαςη από μια κατϊςταςη ϋκθεςησ
ϋκτακτησ ανϊγκησ ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, για τον
ςυντονιςμό τησ ςυνεργαςύασ, όπου ενδεύκνυται, με ϊλλα Κ-Μ
και με τρύτεσ χώρεσ

Άρθρο 98
Παρ. 4
Σο ςχόλιο τησ ΓΓΠΠ λαμβϊνεται υπόψη ςτο ςχϋδιο π.δ. Η παρϊγραφοσ 4 του
ϊρθρου 99 τροποποιεύται ωσ εξόσ:
«4. Σο Τπουργεύο Εξωτερικών με τη ςυνδρομό τησ ΕΕΑΕ και ςε ςυνεργαςύα με τα
κατϊ περύπτωςη αρμόδια Τπουργεύα, μεριμνϊ, κατϊ τη μετϊβαςη από μια
κατϊςταςη ϋκθεςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςε κατϊςταςη υφιςτϊμενησ ϋκθεςησ, για
τον ςυντονιςμό τησ ςυνεργαςύασ, όπου ενδεύκνυται, με ϊλλα Κ-Μ και με τρύτεσ
χώρεσ».
Συνεπώσ ςτο αναθεωρημϋνο π.δ. το ςχετικό ϊρθρο επαναδιατυπώνεται με βϊςη το
ανωτϋρω.
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