
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

?ΕΑΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
Τμήμα Αδειών & Ελέγχων 
Αρμόδιος : κ. Γ. Μανουσαρίδης 

Ε. Ο. 
ΑΡΙΘ. DPDTOK. 
ΗΜΕΡ. ΛΗΨΕ.ΩΪ 

% 

Αγ. Παρασκευή, 16 .01 .2014 
Α.Π.: Α .α . /499 /176 

Προς: Περιφέρειες Ελλάδος 
Δ / ν σ η Υγείας 

Κοιν.: 1. Υπουργείο Υγείας 
Γεν. Δ / ν σ η Δημόσιας Υγείας 
& Ποιότητας Ζωής 
Δ / ν σ η Υγειονομικής 
Μηχανικής & Υγιεινής 
Περιβάλλοντος 
Αριστοτέλους 17 
104 33 ΑΘΗΝΑ 

2. Ελλην ική Ο δοντ ιατ ρ ική 
Ομοσπονδία 
Θεμιστοκλέους 38 
10678-ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ : Άδειες λειτουργίας οδοντιατρικών ακτινολογικών εργαστηρίων. 

Σχετ. : α ΝΔ. 181/74 (ΦΕΚ 347/Α/20.11.1974) «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» 
β. Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/06.03.2001 (ΦΕΚ/Β/216), Κανονισμοί 

Ακτινοπροστασίας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (α, β σχετικά), κάθε εφαρμογή ιοντιζουσών ακτινοβολιών απαιτεί 
ειδική άδεια. Στην περίπτωση των οδοντιατρείων, ονομάζεται «Ειδική Άδεια Λειτουργίας κατηγορίας X-
Οδ», έχει πενταετή ισχύ και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό 
Ακτινοπροστασίας (β σχετ.). 

Από το 2001, έχουν προχωρήσει στην διαδικασία αδειοδότησης 6.772 οδοντιατρεία. Σύμφωνα με τη 
«Στατιστική Υγείας» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στη χώρα υπάρχουν περίπου 14.000 οδοντίατροι 
[2009). Συνεπώς ένα ποσοστό της τάξης του 50% των οδοντιατρείων λειτουργεί χωρίς να έχει εκδοθεί 
άδεια για το ακτινογραφικό τους σύστημα. 

Δεδομένου ότι από το 2002 η άδεια για το ακτινογραφικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση 
άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου, η πλειοψηφία των μη αδειοδοτημένων ακτινογραφικών συστημάτων 
σε οδοντιατρεία αφορά κυρίως εκείνα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους νωρίτερα. 

Εκτός από την υποχρέωση για άδεια, είναι σημαντικό από πλευράς ακτινοπροστασίας να ελεγχθούν τα 
ακτινολογικά συστήματα, καθώς είναι παλαιότερα και συνεπώς πιθανότερο να παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας (β σχετ.) κατά τη λειτουργία τους. 
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Πέραν των οδοντιατρείων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ποτέ άδεια και τα οποία δεν γνωρίζουμε, από τα 
αρχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι η ειδική άδεια λειτουργίας κατηγορίας Χ-Οδ των οδοντιατρείων 
που αναφέρονται στο συνημμένο κατάλογο έχει λήξει. Σε περίπτωση που κάποια από τα εργαστήρια 
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας οδοντιατρείων χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια, είτε 
λόγω λήξης της ισχύος της είτε λόγω της μη έκδοσής της, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

ΓΜ/ΚΗ 
Εσωτ.Διανομή : ΔΑΕ/ Γρ. Προέδρου 
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