


 

 

Αριθμ. Πρωτ. 031/2022 
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022 

 
ΠΡΟΣ:   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
Αριστοτέλους 17, 10433, Αθήνα 
Κοινοποίηση 
1) Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας 
2) Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας- Κε.Σ.Υ 
3) Παννελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος – Π.Ι.Σ  

 
ΘΕΜΑ: DEXA 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 
δια του με αριθμό πρωτοκόλου Γ5α/Γ.Π.οικ.35968/21-06-2022 εγγράφου σας με 

θέμα «Διενέργεια μετρήσεων Οστικής Πυκνότητας», ενημερωθήκαμε για την έκδοση της 

υπ’αριθμ. 8 αποφάσεως της 295ης /18-03-2022 της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ., δυνάμει της 

οποίας το αρμόδιο γνωμοδοτικό αυτό όργανο αποφάσισε την μη έγκριση της διενέργειας 

μετρήσεων οστικής πυκνότητας από ιατρούς της ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, δεδομένου 

ότι, όπως ρητώς αναφέρεται, δεν εντάσσεται στην εκπαίδευση των ιατρών ειδικότητας 

πυρηνικής ιατρικής και δεν είναι ραδιοϊσοτοπική μέθοδος.  

Αν και το ανωτέρω ζήτημα αφορά άμεσα την άσκηση της ειδικότητας της 

Πυρηνικής Ιατρικής, παρ’ όλα αυτά, η Ελληνική Εταιρία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής 

Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) ουδέποτε εκλήθη να υποβάλλει τις απόψεις της σχετικά με την 

διενέργεια της ανωτέρω εξέτασης (DEXA) η οποία επί σειρά ετών, μέχρι και σήμερα 

διενεργείται και από Ιατρούς ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής με πληρότητα και ακρίβεια, 

ούτε συμμετείχε κατ’ουδένα τρόπο στην έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ως εκ τούτου θα 

θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω: 

Για την εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη 

ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας 

λειτουργίας. Προϋπόθεση είναι η προηγούμενη κτήση άδειας σκοπιμότητας, η οποία 

χορηγείται με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη,  

 



 

 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του 

Υπουργείου Υγείας, βάσει του αρ. 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και της ΥΑ με αριθμ. ΔΥΓ2/ 

οικ.154949/10.12.2010 (Β΄ 1918). 

Όσον αφορά την λειτουργία συστημάτων μέτρησης οστικής μάζας, με το συσ́τημα 

κλιμακουμ́ενης «αδειοδοτ́ησης», βάσει της ΚΥΑ 45872/2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα με την ΚΥΑ υπ’αριθμ.32083/28-03-2022 (ΦΕΚ 1552Β/04-04-2022) κατατάσσεται 

στις πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση. Κατ’ επέκταση, όπως και για τις 

αδειοδοτημένες πρακτικές, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη 

Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. 

Η εν λόγω επιτροπή, διαχρονικά εγκρίνει την λειτουργία συστημάτων μέτρησης 

οστικής μάζας σε εργαστήρια/τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

στηρίζοταν στην Υ.Α. 1014(ΦΟΡ)94/2001, περί Αδειών λειτουργίας οστεοπυκνομέτρων στα 

Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής (2.2.7.). Εξάλλου λειτουργούν οστεοπυκνόμετρα σε 

εργαστήρια/τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής, τόσο σε Δημόσια Νοσοκομεία (ενδεικτικά 

αναφέρονται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το ΝΙΜΤΣ, το 401 ΓΣΝΑ) όσο και 

στον Ιδιωτικό τομέα, με τον ΕΟΠΥΥ να έχει υπογράψει συμβάσεις, αποζημιώνοντας τα 

συγκεκριμένα τμήματα.  

Με το ΠΔ 101/2018, ως “εφαρμόζων την πρακτική” ορίζεται ο εξουσιοδοτημένος 

Ιατρός που αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε 

ακτινοβολίες σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. 

Επιπροσθέτως τόσο οι βασικές αρχές λειτουργίας DEXA, όσο και οι εφαρμογές 

μέτρησης οστικής πυκνότητος (μεταξύ άλλων in vivo μετρήσεων παραμέτρων κλινικής 

σημασίας) περιλαμβάνονται ρητώς και σαφώς στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της ιατρικής 

ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής,όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Υ.Α. Γ5α/Γ.Π. 

οικ.49512 (ΦΕΚ 2836Β/05-07-2019), γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι οι Ιατροί ειδικότητας 

Πυρηνικής Ιατρικής είναι απολύτως εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι για την διενέργεια της 

μέτρησης οστικής πυκνότητας. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε και η διενέργεια της εν λόγω 

εξέτασης έχει συμπεριληφθεί και στο Βιβλιάριο Ειδικευομένου (Logbook) για την ειδικότητα 

της Πυρηνικής Ιατρικήςτου Κε.Σ.Υ. 

Τα ανωτέρω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα εσφαλμένως λήφθηκαν υπόψη 

κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ. , στην οποία ρητώς 



 

 

αναφέρεται ότι η εν λόγω εξέταση «δεν εντάσσεται στην εκπαίδευση των ιατρών ειδικότητας 

πυρηνικής ιατρικής».  

Περαιτέρω δε, η ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής παρέχει όλα τα απαραίτητα 

εχέγγυα και διασφαλίσεις για την σωστή και πλήρη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης, καθώς 

η εν λόγω ειδικότητα διαμέσου των εφαρμογών της παρέχει στους ειδικευμένους ιατρούς 

επάρκεια ακτινοπροστασίας και ασφάλειας .  

Συνεπώς δεδομένων των ανωτέρω, η ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής πληροί 

όλο το φάσμα των προϋποθέσεων για την διενέργεια μετρήσεων οστικής πυκνότητας.  

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι ελλείψει των απαραίτητων στοιχείων, άλλως 

κατ’εσφαλμένη κρίση επί των στοιχείων που είχε στην διάθεσή της η Ολομέλεια Κε.Σ.Υ. , 

προέβη στην έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η οποία ως μη επαρκώς αιτιολογημένη, θα 

πρέπει να ανακληθεί και να επαναπεμφθεί το ζήτημα  ενώπιον της Ολομέλειας, προκειμένου 

να εκδοθεί σχετική απόφαση με δεδομένα που θα τεθούν εκ νέου υπόψην του.  

Επί της βάσης αυτής, επιφυλασσόμαστε να υποβάλλουμε συμπληρωματικά τις 

απόψεις και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ως έχοντες έννομο συμφέρον, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συντελέσουν στην 

έκδοση μιας πλήρως αιτιολογημένης αποφάσεως.  

Τέλος, δεδομένου ότι οι αποφάσεις του  Κε.Σ.Υ. , ως εκ της φύσεώς του ως 

γνωμοδοτικού οργάνου, στερούνται εκτελεστότητας,εκτός εάν επικυρωθούν με σχετική 

πράξη (κανονιστική) του αρμόδιου πολιτειακού οργάνου, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν 

υφίσταται την σχετική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, δια της οποίας έγινε 

δεκτή η ανωτέρω απόφαση . 

Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση, 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Πρόεδρος ΕΕΠΙ&ΜΑ Γεν. Γραμματέας ΕΕΠΙ&ΜΑ
Ιωάννης Θ. Κούτσικος  Σοφία Κουκουράκη 

 



 

 

 

 


