
 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 

«Τρόπος, όροι και προϋποθέσεις απόκτησης Άδειας άσκησης 

επαγγέλματος Τεχνολόγου-Ακτινολόγου». 
 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
  

 

 

      Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α)   Του Νόμου 3204/ 2003 «Tροποποίηση και συμπλήρωση της 

νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296, τ. Α΄/ 

23-12-2003). 

β)   Του Νόμου 2889/ 2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37, τ. Α΄/ 2-3-2001). 

γ)   Του Νόμου 2683/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

και άλλες διατάξεις (Υπαλληλικός Κώδικας)» (ΦΕΚ 19, τ. Α΄/ 9-2-1999).  

δ)   Του Νόμου 2519/ 1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις 

για το φάρμακο  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165, τ. Α΄/ 21-8-1997). 

ε)   Του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137, τ. Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το 

άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154, τ. Α΄) και αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 1, παράγραφος 2 Α, του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄). 

στ΄) Του Π.Δ. 164/ 1996 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄/ 14-6-1996).  

2. Την υπ’ αριθμόν 3418/8-7-2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και 

Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 861, τ. Β΄), ως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 70697/ 22-7-2003 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 



 

 

Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο» (ΦΕΚ 

1012, τ. Β΄). 

3. Την 7η Απόφαση της 175ης Ολομελείας του ΚΕ.Σ.Υ. της 31ης 

Οκτωβρίου 2002. 

4. α)   Το με αριθμό πρωτ. 214/ 17-12-2003 έγγραφο της Επιστημονικής 

Εταιρείας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος. 

β)   Το με αριθμό πρωτ. 107/ 17-12-2003 έγγραφο του Πανελληνίου 

Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται/ 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

6. Την με αριθμό …/ … γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

 

Άρθρο 1 
  

    Σκοπός 
 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων και του τρόπου απόκτησης και διατήρησης άδειας άσκησης 

επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου. 

 

 

Άρθρο 2 
 

Όροι και προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου 
 
1.   Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου αποκτάται υπό 

τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Ύπαρξη τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να αποδεικνύει την 

αποφοίτηση από τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας σχολής της ημεδαπής ή από 

αντίστοιχο τμήμα σχολής της αλλοδαπής και του οποίου η επαγγελματική 

ισοτιμία έχει αναγνωρισθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης  

Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.). 

β) Υποβολή, στις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, αίτησης, συνοδευομένης από όλα τα δικαιολογητικά που 

πιστοποιούν την κατοχή του απαραίτητου τίτλου σπουδών καθώς και τα 

οριζόμενα εκάστοτε από την Πολιτεία ως αναγκαία δικαιολογητικά, όπως 

αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας, υγείας, στρατολογικής κατάστασης κ.λ.π. 

γ) Επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ενώπιον ειδικής Επιτροπής.  

2.   Η χορηγούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος αναφέρεται στη βασική 

ειδίκευση «Τεχνολόγου Ακτινολόγου» και δεν αφορά εξειδικεύσεις. 

 

 



 

 

Άρθρο  3 
 

Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου 

Ακτινολόγου 
 
   Η Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου 

Ακτινολόγου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, 

είναι πενταμελής και μετέχουν σε αυτήν, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές 

τους: 

α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ως μέλος, 

β) ένας εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας με σχετικό γνωστικό 

αντικείμενο ως μέλος, 

γ) ένας Τεχνολόγος-Ακτινολόγος, που ορίζεται ύστερα από πρόταση του 

Προέδρου του Πε.Σ.Υ.Π., στην Περιφέρεια του οποίου ανήκει η Νομαρχία που 

υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, μεταξύ των Τεχνολόγων Ακτινολόγων που 

υπηρετούν σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο του ως άνω Πε.Σ.Υ.Π ως μέλος,  

δ) δύο εκπρόσωποι της Επιστημονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ακτινολόγων 

Ελλάδος, ο αρχαιότερος των οποίων προεδρεύει της επιτροπής.  

   Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου είναι τριετής. Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά 

τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο, στην Αθήνα. 

 

 

Άρθρο 4 
 

Διενέργεια εξετάσεων απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου 
  

1. Ο τρόπος και το αντικείμενο της εξέτασης καθορίζεται ειδικότερα από 

την Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των διατάξεων 

του παρόντος. 

2. Οι εξετάσεις συνίστανται στην υποβολή ερωτηματολογίου, 

απαρτιζομένου από αριθμό, λ.χ. διακοσίων, ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών. Τα γραπτά των υποψηφίων αξιολογούνται με τη μέθοδο των 

«σταθμισμένων αποτελεσμάτων» (equated/ scaled scores): μετά την 

διόρθωση όλων των γραπτών, το γραπτό με τον υψηλότερο αριθμό 

σωστών απαντήσεων θα βαθμολογείται με εκατό (100) και με βάση το 

αποτέλεσμα αυτό θα βαθμολογούνται όλα τα υπόλοιπα γραπτά. 

Επιτυχές θα πρέπει να θεωρείται το γραπτό που έχει βαθμολογία 

τουλάχιστον εβδομήντα πέντε στα εκατό (75/100).  

3. Για τις ανάγκες των εξετάσεων με ευθύνη της Επιστημονικής Εταιρείας 

Τεχνολόγων Ακτινολόγων αναπτύσσεται τράπεζα  ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής από την οποία και θα επιλέγεται τυχαία 

συγκεκριμένος αριθμός ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται 

για επεξεργασία στην επιτροπή, και υποκείμενες σε διαρκή 

αναθεώρηση θα αποτελούν το σώμα των εξετάσεων στο οποίο θα 

υποβάλλονται οι συμμετέχοντες υποψήφιοι. 



 

 

4.  Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα πρέπει να αναφέρονται οι 

ερωτήσεις των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος συνοψίζονται ενδεικτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Τομέας  Θεματικές ενότητες Βάρος Αριθμός 

Ερωτήσεων 

Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοπροστασία 15% 30 

 Τεχνολογία μηχανημάτων 15% 30 

 Παραγωγή εικόνας και 

αξιολόγηση 

25% 50 

 Προβολές και εξετάσεις 30% 60 

 Φροντίδα ασθενούς 15% 30 

Πυρηνική Ιατρική Ακτινοπροστασία 11% 22 

 Προετοιμασία ραδιοφαρμάκων  11% 22 

 Ποιοτικός έλεγχος 

μηχανημάτων 

14% 28 

 Διαγνωστικές εξετάσεις  57% 114 

 Φροντίδα ασθενούς  7% 14 

Ακτινοθεραπεία Ακτινοπροστασία 10% 20 

 Ποιοτικός έλεγχος 10% 20 

 Σχεδιασμός θεραπείας και 

πραγματοποίηση 

65% 130 

 Φροντίδα ασθενούς 15% 30 

 

 

Το ακριβές αναλυτικό περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας καθορίζεται από 

την Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου 

Ακτινολόγου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους τουλάχιστον 

ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία εξετάσεων. Στην τράπεζα ερωτήσεων δεν 

μπορούν να ενταχθούν ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ.  

5. Κατά τις αρχικές της συνεδριάσεις η Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων 

άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου εξετάζει λεπτομερώς 

τα παρακάτω θέματα:  

α. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

β. Καθορισμός ακριβούς περιεχομένου υποβαλλομένης αίτησης, απαραιτήτων 

δικαιολογητικών εγγράφων κ.λ.π. 

γ. Καθορισμός ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων και ημερομηνιών, ωρών 

και τόπου διεξαγωγής των εξετάσεων, κλπ.  

δ. Σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων και αποστολή των τελικών δελτίων 

συμμετοχής. 

ε. Καθορισμός συστήματος διόρθωσης γραπτών, θεματικών ενοτήτων 

εξεταστέας ύλης, συστήματος ανάπτυξης ερωτηματολογίου με δημιουργία 

τράπεζας ερωτήσεων, τρόπου συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και 

ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. 

 



 

 

 

 

Άρθρο 5 
 

Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού εξειδίκευσης 
 

   Μετά την απόκτηση της βασικής αδείας άσκησης επαγγέλματος, ο 

Τεχνολόγος Ακτινολόγος δύναται να ζητήσει με όμοιο τρόπο και υπό την 

προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, τη χορήγηση 

πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Ακτινοδιαγνωστική ή στην Πυρηνική 

Ιατρική ή στην Ακτινοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή, ο επαγγελματίας 

Τεχνολόγος Ακτινολόγος δύναται να προσθέσει στον τίτλο του το 

χαρακτηριστικό Τεχνολόγος Ακτινολόγος (Δ) ή Τεχνολόγος Ακτινολόγος (Π) 

ή Τεχνολόγος Ακτινολόγος (Θ) αντίστοιχα.  

 

 

Άρθρο 6 
 

Αρχές και ασυμβίβαστα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου 
 
   Κατά την άσκηση του επαγγέλματός, ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος:  

α. Επιδιώκει την παροχή της βέλτιστης φροντίδας υγείας για τον πολίτη στο 

πεδίο της ενασχόλησής του, την προαγωγή της προστασίας, ασφάλειας και 

ευημερίας του ασθενούς. 

β. Τηρεί πιστά και εφαρμόζει εξατομικεύοντας κατά άρρωστο και περίπτωση 

τους κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας. 

γ. Ασκεί το έργο του σύμφωνα με τις επιστημονικά παραδεκτές και 

τεκμηριωμένες διεθνώς πρακτικές, με σκοπό να παρέχει τις βέλτιστες 

υπηρεσίες με χρήση ακτινοβολίας.  

δ. Γνωρίζει και τηρεί πιστά τον Κώδικα Ηθικής που διέπει το επάγγελμά του, 

όπως αυτός εξειδικεύεται από την Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων 

Ακτινολόγων  και τη Διεθνή Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων (International 

Society of Radiographers and Radiological Technologists - ISRRT).  

 

 

Άρθρο 7 
 

Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
 
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου ανακαλείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα [Νόμος 2683/ 1999 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19, τ. Α΄/ 9-2-

1999)], ιδίως δε στις εξής περιπτώσεις:  

α. τελεσίδικης καταδίκης για ποινικό αδίκημα, 

β. παραβίασης κανόνων και κανονισμών ακτινοπροστασίας, 

γ. μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ιδία 

υπαιτιότητι.  

 



 

 

 

Άρθρο 8 
 

Δια βίου συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση Τεχνολόγων 

Ακτινολόγων 
 

1. Προκειμένου να διατηρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος, ο 

Τεχνολόγος Ακτινολόγος οφείλει ανά τριετία: 

α. Να υποβάλλεται σε επανεξέταση επιστημονικών και επαγγελματικών 

γνώσεων ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Εξετάσεων άδειας άσκησης 

επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου. 

β. Να συγκεντρώνει τα  αναγκαία μόρια διατηρησιμότητας της άδειας, τα 

οποία καταχωρούνται σε ατομικό δελτίο «Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου» σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από  

Επιτροπή  δια βίου εκπαίδευσης συγκροτούμενη με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και απαρτιζόμενη από  ένα εκπρόσωπο του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,  ένα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, 

δύο της Επιστημονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας, 

καθώς και από ένα ανώτερο δικαστικό λειτουργό που προεδρεύει. Οι 

συμμετέχοντες στην σύνθεση της επιτροπής εκπρόσωποι της 

Επιστημονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας πρέπει να 

έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, συγγραφικό έργο και, 

επιπροσθέτως, αποδεδειγμένο εκπαιδευτικό έργο. 

 

2. Για την διατήρηση της αδείας απαιτείται   αφ ενός μεν  επιτυχία στις 

εξετάσεις του άρθρου 4 και αφ ετέρου συγκέντρωση των  

προαναγγελθέντων μορίων διατηρησιμότητας που καθορίζονται από την 

επιτροπή του εδαφίου β της πρώτης παραγρ του  άρθρου 8 του παρόντος.  

 

 

3. Στην περίπτωση πρώτου διορισμού στο Δημόσιο η πρώτη περίοδος 

επανεξέτασης συμπίπτει με την περίοδο δοκιμίας του υπαλλήλου, η οποία 

είναι διετής (Νόμος 2683/ 1999, άρθρο 40). 

4. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, κριτήρια και όροι, καθώς και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια σχετική με την διατήρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Τεχνολόγου Ακτινολόγου, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας σύμφωνα με εισήγηση της ειδικής επιτροπής του 

εδαφίου β της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη τα άρθρα 82 και 83 του Νόμου 2683/ 1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις (Υπαλληλικός Κώδικας)» (ΦΕΚ 

19, τ. Α΄/ 9-2-1999) και την παράγραφο 16 του άρθρου 11 του Νόμου 

2889/ 2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37, τ. Α΄/ 2-3-2001).  

5.Η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας σε 

συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους λοιπούς εργοδότες των 

Τεχνολόγων Ακτινολόγων μεριμνά για την παροχή σε όλους τους 



 

 

Τεχνολόγους Ακτινολόγους  ισότιμων ευκαιριών πρόσβασης σε 

προγράμματα μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

6.Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι οι οποίοι συμπληρώνουν δεκαπενταετή 

τουλάχιστον προϋπηρεσία, συγγραφικό έργο, επιστημονική παρουσία σε 

διεθνή συνέδρια με εργασίες ή και συμμετοχή σε επιστημονική διεθνή 

επιτροπή καθώς και, επιπροσθέτως, αποδεδειγμένο εκπαιδευτικό έργο, 

απαλλάσσονται των διαδικασιών εξετάσεων  για τη διατήρηση της άδειας 

άσκησης επαγγέλματος, υπόκεινται όμως στα προβλεπόμενα για την 

διαβίου εκπαίδευση όπως καθορίζει εκάστοτε η Επιτροπή του εδαφίου 2 

της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του παρόντος.  

 

 

Άρθρο 9 
 

Συνέπειες από τη μη διατήρηση της άδειας 
 

Ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος που απέτυχε να διατηρήσει την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τίθεται αυτόματα εκτός των 

ακτινολογικών διαδικασιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας 

(παράγραφος 1.1.4.6.α,β). Ανακτά αυτοδικαίως πρόσβαση στις ακτινολογικές 

διαδικασίες όταν επανακτήσει την άδεια: για το σκοπό αυτό δύναται να 

συμμετάσχει σε εξετάσεις ανάκτησης της αδείας, χωρίς να τίθεται όριο 

προσπαθειών. Προκειμένου περί υπαλλήλου του δημοσίου ή του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, η μη διατήρηση της αδείας δεν επιφέρει διακύβευση της 

υπαλληλικής του ιδιότητας: ο μη έχων άδεια υπάλληλος τίθεται ωστόσο στη 

διάθεση της υπηρεσίας για την εργασιακή του αξιοποίηση εκτός 

ακτινολογικών διαδικασιών.  

Η επιτροπή δια βίου εκπαίδευσης καταρτίζει και διατηρεί μητρώο 

αδειοδοτηθέντων τεχνολόγων ακτινολόγων . Για τον σκοπό αυτό επικουρείται 

γραμματειακά από την Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων. 

 

Άρθρο 10 
 

Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Οι μέχρι σήμερα υπηρετούντες Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι οφείλουν να 

ζητήσουν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, εντός χρονικού 

διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος. Ειδικά 

για την περίπτωση αυτή και μόνον η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται 

υποχρεωτικά έξι μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία των 

εξετάσεων για την απόκτηση αδείας.  

2. Εντός διετίας από της ημερομηνίας ισχύος του παρόντος, είναι δυνατή η 

καθιέρωση εξειδίκευσης στους εξής τομείς:  

- Ακτινοθεραπεία. 

     - Πυρηνική Ιατρική. 

     - Υπολογιστική Τομογραφία. 

     - Μαγνητική Τομογραφία. 

     - Μαστογραφία. 

     -Επεμβατική Ακτινολογία-Καρδιολογία. 



 

 

     - Υπέρηχοι. 

     - PACS. 

     - Ποιοτικός Έλεγχος.  

Η επιτροπή του εδαφίου β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του 

παρόντος θα καθορίσει το γνωστικό αντικείμενο κάθε ενός από τους 

παραπάνω τομείς εξειδίκευσης. 

 

 

Άρθρο 11 

 

   Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που 

αντίκειται σε αυτό. 

  Στην Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 

 

                                                                        Αθήνα, .. ……. 2004 

 

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 
                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ   

                                                                       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

      

 
 

 

 

 

 

 

              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                               Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

       ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

       ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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