
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 365/2019 
Αξ. 5192, 15.11.2019    

Αξηζκόο 365 

 
Ο ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ  

ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 164(Η) ΣΟΤ 2018) 
_____________________ 

 
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ 

 
 
164(Η) ηνπ 2018. 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ην 
άξζξν 63 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018, εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο 
Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Πξνδηαγξαθέο 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο απφ 
ξαδηνινγηθήο άπνςεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2019. 
 

Δξκελεία. 
 
 

2. (1) 
 
 

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

   «αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην» ζεκαίλεη εξγαζηήξην, ηνπ νπνίνπ ε ηθαλφηεηα λα 
δηεθπεξαηψλεη εμεηάζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 
θαη λα εμαγάγεη απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ξαδηελέξγεηαο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ· 
 

111 ηνπ 1985 
1 ηνπ 1986 

ΓΗΟΡΘ/Η/2086/1.11.85 
8 ηνπ 1986 

25 ηνπ 1986 
39 ηνπ 1986 
50 ηνπ 1986 

114 ηνπ 1986 
121 ηνπ 1986 
149 ηνπ 1986 

14 ηνπ 1987 
63 ηνπ 1987 

165 ηνπ 1987 
320 ηνπ 1987 

39 ηνπ 1988 
204 ηνπ 1988 
119 ηνπ 1990 

ΓΗΟΡΘ/Η/2529/3.8.90 
143 ηνπ 1991 
190 ηνπ 1991 
223 ηνπ 1991 

40(I) ηνπ 1992 
54(I) ηνπ 1992 
87(I) ηνπ 1992 
23(I) ηνπ 1994 
37(I) ηνπ 1995 

8(I) ηνπ 1996 
65(I) ηνπ 1996 
85(I) ηνπ 1996 
20(I) ηνπ 1997 

112(I) ηνπ 2001 
127(I) ηνπ 2001 
128(I) ηνπ 2001 
139(I) ηνπ 2001 
153(I) ηνπ 2001 

23(I) ηνπ 2002 
227(I) ηνπ 2002 

47(I) ηνπ 2003 
236(I) ηνπ 2004 

53(I) ηνπ 2005 

  «Γεκνηηθφ πκβνχιην» ζεκαίλεη πκβνχιην πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Γήκσλ 
Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
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86(I) ηνπ 2005 
118(I) ηνπ 2005 
127(I) ηνπ 2005 
137(I) ηνπ 2006 
157(I) ηνπ 2006 

25(I) ηνπ 2007 
147(I) ηνπ 2007 
153(I) ηνπ 2007 

19(I) ηνπ 2008 
73(I) ηνπ 2008 
51(I) ηνπ 2009 
97(I) ηνπ 2009 
48(I) ηνπ 2010 

121(I) ηνπ 2010 
30(I) ηνπ 2011 

137(I) ηνπ 2011 
217(Η) ηνπ 2012 

95(I) ηνπ 2013 
143(I) ηνπ 2013 

54(Η) ηνπ 2014 
119(Η) ηνπ 2014 

49(Η) ηνπ 2015 
78(Η) ηνπ 2015 

103(I) ηνπ 2015 
115(I) ηνπ 2016 
128(I) ηνπ 2016 

79(I) ηνπ 2017 
161(I) ηνπ 2017 

25(I) ηνπ 2018 
74(I) ηνπ 2018 
13(I) ηνπ 2019 
14(I) ηνπ 2019 

15(I) ηνπ 2019. 
 
 
164(Η) ηνπ 2018. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
4.3.2016. 

  «δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην» ζεκαίλεη εξγαζηήξην, ην νπνίν είλαη δηαπηζηεπκέλν 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν CYS EN ISO 17025 ή άιιν ηζνδχλακν, δηεζλψο απνδεθηφ, 
πξφηππν θαη ηνπ νπνίνπ νη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο απφδεημεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, 
ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, είλαη επηθπξσκέλεο θαη 
δηαπηζηεπκέλεο ζχκθσλα κε ην πην πάλσ πξφηππν θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην 
πεδίν δηαπίζηεπζήο ηνπ· 

   «δίθηπν πδξνδφηεζεο» ζεκαίλεη δίθηπν δηαζσιελψζεσλ κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ππεχζπλν θνξέα χδξεπζεο γηα ηε 
κεηαθνξά λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
4.3.2016. 
 

  «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο Αζθάιεηαο (Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ηνπ Πιεζπζκνχ απφ Ραδηελεξγέο Οπζίεο 
πνπ Πεξηέρνληαη ζην Νεξφ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2016 (Κ.Γ.Π. 
54/2016), φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, νη νπνίνη:  

115(Η) ηνπ 2002 
8(Η) ηνπ 2009 

127(Η) ηνπ 2011 
122(I) ηνπ 2017. 
164(Η) ηνπ 2018. 

 
164(Η) ηνπ 2018. 
 

  (α)  
 
 
 
 
 
(β)  

εθδφζεθαλ κε βάζε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο Νφκν ηνπ 
2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, πνπ έρεη θαηαξγεζεί κε βάζε ην άξζξν 65 ηνπ πεξί 
Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018ˑ θαη  
 

 
κε βάζε ην άξζξν 66 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2018, 
ζεσξνχληαη φηη εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλˑ 
 

86(I) ηνπ 1999 
51(I) ηνπ 2000 

5(I) ηνπ 2001 
131(I) ηνπ 2001 
199(I) ηνπ 2002 
228(I) ηνπ 2002 

52(I) ηνπ 2005 
128(I) ηνπ 2005 
148(I) ηνπ 2006 
156(I) ηνπ 2006 

27(I) ηνπ 2007 

  «Κνηλνηηθφ πκβνχιην» ζεκαίλεη πκβνχιην πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί 
Κνηλνηήησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
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154(I) ηνπ 2007 
166(I) ηνπ 2007 

2(I) ηνπ 2009 
50(I) ηνπ 2009 
98(I) ηνπ 2009 
47(I) ηνπ 2010 

120(I) ηνπ 2010 
29(I) ηνπ 2011 

136(I) ηνπ 2011 
218(Η) ηνπ 2012 

94(I) ηνπ 2013 
142(I) ηνπ 2013 
172(Η) ηνπ 2013 

50(Η) ηνπ 2015 
79(I) ηνπ 2015 

104(I) ηνπ 2015 
129(I) ηνπ 2016 
162(I) ηνπ 2017 

22(I) ηνπ 2018 
45(I) ηνπ 2018 
18(I) ηνπ 2019 

19(I) ηνπ 2019. 

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

87(I)ηνπ 2001 
275(I) ηνπ 2004 
26(I) ηνπ 2018. 

  «Ο πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο (Παξαθνινχζεζε θαη 
Έιεγρνο) Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο 
Καηαλάισζεο (Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο) Νφκνηνπ 2001, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
25.10.2002. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
28.12.2018. 
 

  «Οη πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (Βαζηθέο Αξρέο) Καλνληζκνί» 
ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (Βαζηθέο Αξρέο) 
Καλνληζκνί ηνπ 2002(Κ.Γ.Π. 494/2002), νη νπνίνη θαηαξγήζεθαλ κε βάζε ηνλ 
Καλνληζκφ 83 ζηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη 
Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο 
γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) 
Καλνληζκνχο· 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Η): 
28.12.2018. 
 

  «Οη πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ 
Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) 
Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη 
Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ 
Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2018 (K.Γ.Π. 374/2018), φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
 

 
ΚΔΦ.350 

25 ηνπ 1972 
31 ηνπ 1982 

172 ηνπ 1988 
9(I) ηνπ 1994 

18(I) ηνπ 1996 
ΑΝΑΚ. 3374 

24(I) ηνπ 2007 
63(I) ηνπ 2007 

9(I) ηνπ 2012 
199(I) ηνπ 2012 

105(I) ηνπ 2015. 

  «πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο» ζεκαίλεη πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο πνπ 
εγθαζηδξχζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο Γεκνηηθψλ θαη Άιισλ Πεξηνρψλ 
Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 
 
 

 
164(Η) ηνπ 2018. 

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

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

3. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαζνξίδεη ζε Παξάξηεκα Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη 
ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο 
ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ. 
 

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

 
Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο  

ηεο πνηφηεηαο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 
 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 
  

(α)  Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 5, ν Τπνπξγφο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηνλ θαηαξηηζκφ θαηάιιεινπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο, 

(β)  Με βάζε ηνλ ίδην Καλνληζκφ, αιιά θαη ηνλ Καλνληζκφ 8(2) θαη 8(3), ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν Τπνπξγφο ζε 
πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ παξακεηξηθψλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 6 θαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ 
Καλνληζκψλ απνζθνπνχλ ζην λα: 

(i)  δηαζθαιίδεηαη φηη εθηηκάηαη εάλ ε ππέξβαζε απηή απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ψζηε λα 
αηηηνινγεί ηελ αλάιεςε δξάζεο· θαη 

(ii)  ιακβάλνληαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, δηνξζσηηθά κέηξα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
λεξνχ απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο θαη λα ππάξρεη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηεο 
αλζξψπηλεο πγείαο απφ ηελ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, 

(γ)  Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 7(1)(α), ν Τπνπξγφο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη 
ε παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο δηελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ζηξαηεγηθέο θαη ζπρλφηεηεο παξαθνινχζεζεο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ησλ 
Καλνληζκψλ θαη φηη ε παξαθνινχζεζε απηή γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη κεηξνχκελεο 
ηηκέο ξαδηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

(δ)  Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 8(1), ν Τπνπξγφο κεξηκλά ψζηε λα δηεξεπλάηαη ακέζσο θάζε παξέθθιηζε απφ 
παξακεηξηθή ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 6(1), ψζηε λα εληνπίδνληαη ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 
παξέθθιηζε, 

(ε)  Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 2, σο «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» ινγίδεηαη ην λεξφ ην νπνίν:  

(i)  είηε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε είηε κεηά απφ επεμεξγαζία, πξννξίδεηαη γηα πφζε, καγείξεκα, 
παξαζθεπή ηξνθίκσλ ή άιινπο ζθνπνχο νηθηαθήο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη 
απφ ην θαηά πφζν παξέρεηαη κέζσ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο, απφ βπηίν ή ζε θηάιεο ή δνρεία, ή 

 
(ii)  ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ γηα ηε κεηαπνίεζε, επεμεξγαζία, 

δηαηήξεζε ή εκπνξία πξντφλησλ ή νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, εθηφο ην 
λεξφ ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα θξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ φηη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, 

(ζη)  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ είλαη αξκφδηα λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ θαη ε άζθεζε ησλ εμνπζηψλ θαη 
αξκνδηνηήησλ ηεο αξκφδηαο Αξρήο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γίλεηαη ζηελ πξάμε κέζσ 
νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ λνκηθνχ, ξπζκηζηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 
ηνπ Νφκνπ, πνπ εθαξκφδεη ε Τπεξεζία Διέγρνπ, 

(δ) Σα Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ απνδίδνπλ ζηελ αξκφδηα Αξρή ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο 
αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο φπσο ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο, ε παξαθνινχζεζε ξαδνλίνπ, ηξηηίνπ θαη ελδεηθηηθήο δφζεο, 
ε επηινγή ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ θαη ν θαζνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ειέγρνπ, 

(ε) Με βάζε ην Μέξνο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ: 

(i)  ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη κε βπηία ζηελ πεξίπησζε δηαθνπηφκελεο 
πδξνδφηεζεο ζχληνκεο δηάξθεηαο (εκείσζε 4 ηνπ Πίλαθα), 

(ii)  ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν φγθνο λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ή παξάγεηαη 
εκεξεζίσο εληφο ηεο δψλεο χδξεπζεο είλαη ≤ 100 m

3
 (εκείσζε 5 ηνπ Πίλαθα), 

(iii)  ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο ή 
δνρεία πξνο πψιεζε (Σειεπηαία παξάγξαθνο Μέξνπο 6), 

απνθαζίδεηαη / θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, 
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(ζ)  Ο πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο (Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο) Νφκνο πεξηέρεη 
αληίζηνηρεο πξφλνηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ κηθξνβηνινγηθνχο, ρεκηθνχο θαη άιινπο 
ελδεηθηηθνχο παξάγνληεο πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, 

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

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

 

εθδίδεη ηηο αθφινπζεο Πξνδηαγξαθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, κε βάζε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ 5 έσο 8: 

1. Τπεχζπλνη θνξείο 

Χο ππεχζπλνη θνξείο γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο ινγίδνληαη νη αθφινπζνη: 

(α)  γηα ην λεξφ πνπ παξέρεηαη κέζσ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο: 

(i)  γηα ηνπο δήκνπο, θνηλφηεηεο, βηνκεραληθέο / βηνηερληθέο πεξηνρέο ή κεκνλσκέλα ππνζηαηηθά πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλα ζε θεληξηθφ δίθηπν πδξνδφηεζεο άιινπ θνξέα, ν θνξέαο πνπ έρεη ηελ επζχλε 
δηνρέηεπζεο λεξνχ ζην δίθηπν θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο, ήηνη θαηά πεξίπησζε: 

(αα)  ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, 

(ββ)  ηα πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο,  

(γγ)  ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, 

(δδ)  ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα, 

(εε) ζπκπιέγκαηα δήκσλ ή θνηλνηήησλ θαη, θαη’ αληηζηνηρία, Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ 
πκβνπιίσλ, 

(ζηζη)  νπνηνηδήπνηε άιινη ηδηνθηήηεο, δηαρεηξηζηέο ή θνξείο έρνπλ λνκηθή επζχλε γηα δίθηπα 
πδξνδφηεζεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο, 

(ii)  γηα ηα ππνζηαηηθά βηνκεραληψλ, επηρεηξήζεσλ, ηδξπκάησλ ή άιια κεκνλσκέλα ππνζηαηηθά πνπ 
πξννξίδνληαη γηα κε ηδησηηθή ρξήζε, ηα νπνία δηαζέηνπλ δηθή ηνπο πδξνδφηεζε (π.ρ. κέζσ 
γεσηξήζεσλ), νη θνξείο πνπ έρνπλ ηε λνκηθή επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζηαηηθψλ απηψλ, 

(iii)  γηα ηηο ηδησηηθέο πδξνδνηήζεηο (π.ρ. κέζσ γεσηξήζεσλ), νη ηδηνθηήηεο ησλ ππνζηαηηθψλ. 

(β)  γηα ην λεξφ πνπ παξέρεηαη απφ βπηία ή άιια ζπλαθή κέζα, νη ηδηνθηήηεο ή νη θνξείο πνπ έρνπλ ηε λνκηθή 
επζχλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο λεξνχ απφ βπηία ή άιια ζπλαθή κέζα, 

(γ)  γηα ην λεξφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο ή δνρεία πξνο πψιεζε, νη ηδηνθηήηεο ή νη θνξείο πνπ έρνπλ ηε λνκηθή 
επζχλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο ή ηνπνζέηεζεο λεξνχ ζε δνρεία πξνο πψιεζε, 

(δ)  γηα ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη ηδηνθηήηεο ή νη θνξείο πνπ έρνπλ ηε 
λνκηθή επζχλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, 

(ε) νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνκεζεχεη λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζην πιαίζην εκπνξηθήο ή/θαη δεκφζηαο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Αξκνδηφηεηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 5, 7 θαη 8, ε Τπεξεζία Διέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

(α)  κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο, βάζεη ηεο ειάρηζηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςηψλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ησλ 
Καλνληζκψλ,  
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(β)  ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξακεηξηθψλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ Καλνληζκψλ, 
εθηηκά θαηά πφζν ε κε ηήξεζε δεκηνπξγεί θίλδπλν απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ν 
νπνίνο αηηηνινγεί ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ ή άιισλ κέηξσλ, θαη ζπκβνπιεχεη αλάινγα ηνλ Τπνπξγφ, 

(γ)  ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν2(β), κεξηκλά ψζηε ην επεξεαδφκελν θνηλφ λα 
ελεκεξψλεηαη γηα:  

(i)  ηνλ θίλδπλν θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ή έρνπλ ιεθζεί, θαη 

(ii) ηπρφλ πξφζζεηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 
πγείαο απφ ξαδηελεξγέο νπζίεο, 

(δ)  ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε, κεξηκλά γηα ηε ιήςε ή, 
φπνπ είλαη αλαγθαίν, απαηηεί ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ή/θαη 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε επίπεδν πνπ ζπλάδεη πξνο ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο 
πγείαο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο, 

(ε)  απηνβνχισο θαη φπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν, ζην πιαίζην ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ 
πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, δηελεξγεί ή/θαη ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηε 
δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ, επηζεσξήζεσλ θαη κεηξήζεσλ ξαδηελέξγεηαο ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο,  

(ζη)  δηαζθαιίδεη φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 
απφ ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζπρλφηεηεο παξαθνινχζεζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα II θαη ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ θαη φπσο πεξαηηέξσ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα 
γλσζηνπνίεζε, 

(δ)  δηαζθαιίδεη φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 
απφ ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο δηελεξγείηαη κε ηξφπν ψζηε νη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη κεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο λα 
είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
ηεξνπκέλεο ηεο ειάρηζηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο πνπ πξνλνείηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ θαη 
θαζνξίδεηαη πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, 

(ε)  δηεξεπλά άκεζα θάζε κε ηήξεζε παξακεηξηθήο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ησλ 
Καλνληζκψλ θαη κεξηκλά γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ ηεο κε ζπκκφξθσζεο, φπσο είλαη εχινγα εθηθηφ, 

(ζ)  ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 7(4), αλαγλσξίδεη ηελ ηθαλφηεηα αλαιπηηθψλ εξγαζηεξίσλ λα 
δηελεξγνχλ κεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο,  

(η)  κε βάζε δεδνκέλα πνπ ηεο θνηλνπνηνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεςηψλ θαη ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ε 
ίδηα ή δηελεξγνχληαη κε κέξηκλά ηεο, ηεξεί θαη επηθαηξνπνηεί ηαθηηθά εζληθφ αξρείν ζπγθεληξψζεσλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο,  

(ηα)  αιιειεπηδξά ή/θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηα ινηπά ελδηαθεξφκελα κέξε ή 
νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα είλαη δπλαηφ λα έρεη εκπινθή ζην ζέκα, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 
θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο αιιεινγξαθίαο κε έληππα ή 
ειεθηξνληθά κέζα, 

(ηβ)  ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Μέξνπο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ, γλσζηνπνηεί, φπνπ είλαη 
αλαγθαίν, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ζε άιινπο Δπξσπατθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξαθνινχζεζεο ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ή άιιεο πιεξνθνξίεο, φπσο 
απαηηείηαη, 

(ηγ) ελεξγεί ζην πιαίζην νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκνδηφηεηαο / ππνρξέσζεο πξνθχπηεη γηα ηελ αξκφδηα Αξρή απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή/θαη ησλ Καλνληζκψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην 
λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

3. Δμνπζίεο Αξρηεπηζεσξεηή θαη Δπηζεσξεηψλ 

3.1  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νφκνπ πεξί ησλ εμνπζηψλ ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή θαη νπνηνπδήπνηε 
Δπηζεσξεηή δηνξίδεηαη κε βάζε ην άξζξν 30 ηνπ Νφκνπ, ν Αξρηεπηζεσξεηήο θαη νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο κπνξνχλ 
λα εηζέξρνληαη ζε νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά ή ρψξνπο κε ζθνπφ λα δηελεξγνχλ νπνηεζδήπνηε εμεηάζεηο, κεηξήζεηο ή 
δνθηκέο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ πξνκεζεχεη 
ζηα ελ ιφγσ ππνζηαηηθά ή ρψξνπο νπνηνζδήπνηε ππεχζπλνο θνξέαο ή γηα ηελ εμέηαζε ή ηε ιήςε δεηγκάησλ ηνπ λεξνχ 
απηνχ ή δεηγκάησλ απφ νπζίεο, εμαξηήκαηα, εγθαηαζηάζεηο ή πιηθά πνπ απνηεινχλ κέξνο νηθηαθνχ ζπζηήκαηνο 
πδξνδφηεζεο ή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, επεμεξγαζία ή κεηαθνξά ηνπ λεξνχ. 

3.2  Ο Αξρηεπηζεσξεηήο θαη νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο έρνπλ εμνπζία λα – 
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(α)  αλαθφπηνπλ, εηζέξρνληαη, επηζεσξνχλ, εξεπλνχλ θαη δηελεξγνχλ έιεγρν ζε νπνηνδήπνηε βπηηνθφξν φρεκα ή 
βπηηνθφξν πινίν, γηα ην νπνίν έρνπλ εχινγε ππνςία λα πηζηεχνπλ φηη κεηαθέξεη ή πεξηέρεη λεξφ αλαθνξηθά κε 
ην νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, 

(β)  επηζεσξνχλ, εξεπλνχλ θαη δηελεξγνχλ έιεγρν ζε νπνηνδήπνηε βπηίν κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε, γηα ην νπνίν 
έρνπλ εχινγε ππνςία λα πηζηεχνπλ φηη πεξηέρεη λεξφ αλαθνξηθά κε ην νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, 

(γ)  εμεηάδνπλ ή/θαη ιακβάλνπλ δείγκα ή δείγκαηα νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ λεξνχ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηηκήκαηνο, 

(δ)  εμεηάδνπλ νπνηαδήπνηε κέζνδν εθαξκφδεηαη ζην βπηηνθφξν φρεκα ή βπηηνθφξν πινίν ή βπηίν κε ή ρσξίο 
θεξκαηνδέθηε ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 
δηάζεζεο λεξνχ πνπ δηεμάγνληαη ζην ελ ιφγσ βπηηνθφξν φρεκα ή βπηηνθφξν πινίν ή βπηίν κε ή ρσξίο 
θεξκαηνδέθηε, 

(ε)  εμεηάδνπλ νπνηαδήπνηε κέζνδν ειέγρνπ εθαξκφδεηαη ζην βπηηνθφξν φρεκα ή ζην βπηηνθφξν πινίν ή ζην 
βπηίν κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο, 

(ζη)  πξνβαίλνπλ ζε δηθνχο ηνπο ειέγρνπο γηα αμηνιφγεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ειέγρνπλ ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζην βπηηνθφξν φρεκα ή βπηηνθφξν πινίν 
ή βπηίν κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε. 

3.3 Ο Αξρηεπηζεσξεηήο θαη νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο έρνπλ εμνπζία λα εμεηάδνπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή βηβιία ή έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ ή βπηηνθφξν 
φρεκα ή βπηηνθφξν πινίν ή βπηίν κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε ή ρψξν φπνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ή εγθαηεζηεκέλν έλα 
βπηίν κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε θαη γηα ηα νπνία έρνπλ εχινγε ππνςία λα πηζηεχνπλ φηη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ή 
θαηαρσξήζεηο ζε ζρέζε κε λεξφ γηα ην νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο. 

3.4 Ο Αξρηεπηζεσξεηήο δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, λα εμαζθαιίδεη πιεξνθφξεζε πνπ ηεξείηαη ζε Μεηξψν 
απφ ηελ αξκφδηα Αξρή πνπ νξίδεηαη ζηνλ πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο (Παξαθνινχζεζε 
θαη Έιεγρνο) Νφκν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5Α ηνπ λφκνπ απηνχ, αλαθνξηθά κε πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ λεξφ απφ 
βπηηνθφξα νρήκαηα ή/θαη βπηηνθφξα πινία ή/θαη απφ βπηία κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε, θαζψο θαη ησλ νρεκάησλ ή/θαη 
βπηίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα δηαζέηνπλ ην λεξφ απηφ. 

4. Τπνρξεψζεηο ππεχζπλσλ θνξέσλ 

4.1 Κάζε ππεχζπλνο θνξέαο νθείιεη λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα ψζηε ην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ 
πξνκεζεχεη ζην θνηλφ λα δηαηεξείηαη πάληνηε πγηεηλφ απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νθείιεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο θαη κε ζρεηηθέο 
ππνδείμεηο ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή θαη ησλ Δπηζεσξεηψλ. 

4.2 Οη ππνρξεψζεηο ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο 
αθνξνχλ: 

(α)  ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα II 
ησλ Καλνληζκψλ, κέζσ δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο θαη 
ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαη ζε εξγαζηήξηα ησλ νπνίσλ ε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηέηνηεο αλαιχζεηο 
αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 7(4) θαη κε βάζε ηα 
δηακεηβφκελα ζηελ παξάγξαθν 7ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, 

(β)  ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν4.2(α) ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, 

(γ)  ηε ιήςε γεληθά θάζε κέηξνπ πνπ ζα δηαζθαιίδεη κφληκε θαη απξφζθνπηε παξνρή πγηεηλνχ απφ ξαδηνινγηθήο 
άπνςεο λεξνχ, 

(δ) νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα απνξξέεη σο ζπλέπεηα ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ θαη 
ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

4.3  Σα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν4.2(γ) πεξηιακβάλνπλ, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηε κειέηε, θαηαζθεπή, 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ πδξνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

4.4 Κάζε ππεχζπλνο θνξέαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Αξρηεπηζεσξεηή θαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο ηηο αλαγθαίεο 
δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο ή 
ζεκεία απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ ή ηα νπνία πξέπεη λα ηχρνπλ επηζεψξεζεο γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 
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5. Παξακεηξηθέο ηηκέο θαη ζεκεία ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο 

5.1 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 
εθαξκφδνληαη νη παξακεηξηθέο ηηκέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ Καλνληζκψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηακεηβνκέλσλ ζηελ 
παξάγξαθν 6ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξακεηξηθψλ ηηκψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 
ζπγθέληξσζεο ηνπ ξαδνλίνπ θαη ηνπ ηξηηίνπ θαη ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο, αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ. 

5.2 Σα ζεκεία ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο, δειαδή ηα ζεκεία απφ ηα νπνία ιακβάλνληαη δείγκαηα λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη κεηά απφ αλάιπζε θαηά πφζν ην λεξφ ζηα δείγκαηα απηά ζπκκνξθψλεηαη 
πξνο ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ ηηο ξαδηελεξγέο νπζίεο, είλαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 6(3) ηα 
αθφινπζα: 

(α)  γηα ην λεξφ πνπ παξέρεηαη κέζσ δηθηχσλ πδξνδφηεζεο, ην ζεκείν φπνπ ην λεξφ βγαίλεη απφ ηηο βξχζεο απφ 
ηηο νπνίεο ιακβάλεηαη ζπλήζσο, 

(β)  γηα ην λεξφ πνπ παξέρεηαη απφ βπηία, ην ζεκείν φπνπ ην λεξφ βγαίλεη απφ ην βπηίν,  

(γ)  γηα ην λεξφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο ή δνρεία πξνο πψιεζε, ην ζεκείν ζην νπνίν ην λεξφ ηνπνζεηείηαη 
εληφο ησλ θηαιψλ ή δνρείσλ, θαη 

(δ)  γηα ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ην ζεκείν φπνπ ην λεξφ ιακβάλεηαη 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηρείξεζε. 

5.3 Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 6(4), ηα ζεκεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 5.2(α) κπνξνχλ 
λα είλαη νπνηαδήπνηε ζεκεία εληφο ηεο δψλεο παξνρήο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ πξνθαιείηαη δπζκελήο κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο ξαδηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ νπζηψλ ζην λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο απφ ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο σο ην ζεκείν ηήξεζεο. 

5.4 Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ηθαλνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί φηη ε κε ηήξεζε 
ησλ παξακεηξηθψλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ησλ Καλνληζκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ 5.2(α) νθείιεηαη ζην νηθηαθφ ζχζηεκα πδξνδφηεζεο θαη δηαλνκήο ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ, εμαηξνπκέλσλ 
φκσο ησλ θηηξίσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ην λεξφ παξέρεηαη γηα δεκφζηα ρξήζε, φπσο ζηα ζρνιεία, ηα 
λνζνθνκεία θαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο. 

5.5 ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη κε βάζε ηηο ζπρλφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Πίλαθα ζην Μέξνο 6 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ πέξαλ ηεο κίαο δεηγκαηνιεςίαο εηεζίσο, ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πξέπεη λα είλαη, 
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ρξνληθά θαη ρσξηθά ηζνθαηαλεκεκέλνο. 

6. Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε 

6.1 Οη ππεχζπλνη θνξείο δηελεξγνχλ ηελ παξαθνινχζεζε γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο 
παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζπρλφηεηεο παξαθνινχζεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 
Παξαξηήκαηα II θαη ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ θαη φπσο αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ λα ειέγρεη εάλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ είλαη 
ζχκθσλεο κε ηηο παξακεηξηθέο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ Καλνληζκψλ. 

6.2  Γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ αλαθνξηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη 
ζπρλφηεηεο παξαθνινχζεζεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηα εμήο: 

(α) Γελ απαηηείηαη έιεγρνο κηαο εηδηθήο παξακέηξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία Διέγρνπ, γηα ρξνληθή 
πεξίνδν πνπ θαζνξίδεη ε ίδηα, δχλαηαη λα απνθαλζεί, ζηε βάζε ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε θαηνρή ηεο, φηη δελ 
ππάξρεη πηζαλφηεηα νπνηαδήπνηε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ Καλνληζκψλ λα 
εκθαληζηεί ζε κία πθηζηάκελε παξνρή λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπγθεληξψζεηο ηέηνηεο πνπ λα 
δεκηνπξγείηαη ην ελδερφκελν ε παξάκεηξνο απηή λα ππεξβεί ηελ αληίζηνηρε παξακεηξηθή ηηκή, 

(β)  Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαηαδείμνπλ φηη ε ζπγθέληξσζε θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ 
ζην λεξφ είλαη ζηαζεξή, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απνθαζίδεη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα 
παξαθνινχζεζεο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο γηα ηελ 
αλζξψπηλε πγεία, 

(γ)  Δθφζνλ ε Τπεξεζία Διέγρνπ βεβαησζεί ζηε βάζε αληηπξνζσπεπηηθψλ εξεπλψλ, δεδνκέλσλ 
παξαθνινχζεζεο ή άιισλ αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ φηη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαζνξηδφκελν απφ ηελ ίδηα, ηα 
επίπεδα ξαδνλίνπ, ηξηηίνπ ή ε ππνινγηδφκελε ελδεηθηηθή δφζε παξακέλνπλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ 
παξακεηξηθψλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I ησλ Καλνληζκψλ, ηφηε δχλαηαη λα κελ απαηηεί απφ 
ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 
ξαδνλίνπ ή ηξηηίνπ ή γηα ηελ ελδεηθηηθή δφζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα κελ 
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απαηηεί ηελ εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ, 

(δ) ηε βάζε ησλ δηακεηβνκέλσλ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 6.2(α) έσο (γ)θαη επεηδή ζην παξφλ ζηάδην θξίλεηαη φηη 
δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε γλψζε ψζηε λα απνθαλζεί κε βεβαηφηεηα επί ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο απηέο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ 
παξακεηξηθψλ ηηκψλ: 

(i)  Ραδφλην 

(αα)  Οη ππεχζπλνη θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ζην παξφλ ζηάδην ηελ 
παξακεηξηθή ηηκή ζπγθέληξσζεο ηνπ ξαδνλίνπ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

(ββ)  Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ κεξηκλά, 
ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ «Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα Πξνζηαζία απφ ηνπο 
Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Μαθξνρξφληα Έθζεζε ζην Ραδφλην 2019-2025», 
γηα ηε δηεμαγσγή παγθχπξηαο αληηπξνζσπεπηηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα 
θαζνξηζηνχλ ε θιίκαθα θαη ε θχζε ησλ πηζαλψλ εθζέζεσλ ζε ξαδφλην ζην λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθφξνπο ηχπνπο πεγψλ ππφγεησλ 
πδάησλ θαη θξεαηίσλ, ζε δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηνρέο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 
απηήο ιακβάλεη ππφςε παξακέηξνπο φπσο ε γεσινγία θαη ε πδξνινγία ησλ πεξηνρψλ, 
ε ξαδηελέξγεηα ησλ πεηξσκάησλ ή ηνπ εδάθνπο ζε θάζε πεξηνρή θαη ην είδνο ηεο 
πεγήο / γεψηξεζεο. Οη παξάκεηξνη απηέο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
δξνκνιφγεζε πεξαηηέξσ δξάζεο ζε πεξηνρέο κε ελδερφκελε πςειφηεξε έθζεζε. Γηα 
ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα 
ζπκβνπιεχεηαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα γεσινγίαο, πδξνινγίαο 
θ.ιπ.  

(γγ)  Δάλ ηεθκαίξεηαη ή ππάξρνπλ ππφλνηεο απφ ηελ πην πάλσ έξεπλα ή απφ άιια αμηφπηζηα 
ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ φηη ελδέρεηαη λα ππάξρεη 
ππέξβαζε ηεο παξακεηξηθήο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ Καλνληζκψλ 
γηα ην ξαδφλην, ε Τπεξεζία Διέγρνπ επαλεμεηάδεη ηελ απφθαζή ηεο απηή γηα ηε κε 
ππνρξέσζε ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ παξακεηξηθή ηηκή ηεο 
ζπγθέληξσζεο ξαδνλίνπ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο αλάγθεο αλαζεψξεζεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

(ii)  Σξίηην 

(αα)  Οη ππεχζπλνη θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ζην παξφλ ζηάδην ηελ 
παξακεηξηθή ηηκή ζπγθέληξσζεο ηνπ ηξηηίνπ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

(ββ)  Ζ απφθαζε απηή ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ 
ζηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο (catchments) ζηελ Κχπξν αλζξσπνγελείο πεγέο ηξηηίνπ ή 
άιισλ ηερλεηψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, πιελ βξαρχβησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ παξάγνληαη 
ή/θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηαηξηθέο εθαξκνγέο (ππξεληθή ηαηξηθή). Χο πδξνινγηθή 
ιεθάλε λνείηαη κηα γεσγξαθηθά νξηνζεηεκέλε πεξηνρή, εληφο ηεο νπνίαο ην λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πξνέξρεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πεγέο θαη εληφο ηεο 
νπνίαο ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηά πξνζέγγηζε νκνηφκνξθε. 

(γγ)  Δάλ κειινληηθά ε Τπεξεζία Διέγρνπ απνθαζίζεη φηη απαηηείηαη παξαθνινχζεζε σο 
πξνο ην ηξίηην, απηή ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ. Δάλ ε ζπγθέληξσζε 
ηξηηίνπ ππεξβαίλεη ηελ παξακεηξηθή ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ 
Καλνληζκψλ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ ζα απαηηεί έξεπλα θαη γηα ηελ παξνπζία άιισλ 
ηερλεηψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, ζχκθσλα κε ηα δηακεηβφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

(iii)  Δλδεηθηηθή Γφζε 

(αα)  Οη ππεχζπλνη θνξείο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ παξακεηξηθή ηηκή ηεο 
ελδεηθηηθήο δφζεο ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

(ββ)  Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 
παξακεηξηθήο ηηκήο ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, 
αλεμάξηεηα εάλ ππάξρνπλ ή φρη ζηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο ζηελ Κχπξν πεγέο ηερλεηήο 
ή απμεκέλεο θπζηθήο ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ είλαη 
δπλαηφ λα απνδεηρζεί πέξαλ πάζεο ινγηθήο ακθηβνιίαο, ζηε βάζε 
αληηπξνζσπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ή άιισλ εξεπλψλ, φηη ηα 
επίπεδα ελδεηθηηθήο δφζεο ζην λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ιεθάλεο απηέο είλαη – ή 
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παξακέλνπλ ρσξίο ακθηζβήηεζε ζε ζπλερή βάζε – ρακειφηεξα απφ ηελ παξακεηξηθή 
ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα I ησλ Καλνληζκψλ. 

(γγ)  Σν Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηελ αξκφδηα Αξρή λα 
απνθαζίδεη ηελ επηινγή αμηφπηζηεο ζηξαηεγηθήο δηαινγήο γηα ηελ έλδεημε ηεο 
παξνπζίαο ξαδηελέξγεηαο ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, σο πξνο ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο. Με ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, 
ε Τπεξεζία Διέγρνπ θαζνξίδεη σο ηέηνηα ζηξαηεγηθή ηε δηαινγή σο πξνο ηελ νιηθή 
αθηηλνβνιία α θαη ηελ νιηθή αθηηλνβνιία β. 

Ννείηαη φηη, εάλ νη ζπλζήθεο κειινληηθά ην επηβάιινπλ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη 
λα επαλεμεηάζεη ηελ απφθαζή ηεο απηή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάγθεο 
ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

(δδ)  Χο επίπεδα δηαινγήο νιηθήο αθηηλνβνιίαο α θαη νιηθήο αθηηλνβνιίαο β θαζνξίδνληαη ην 
0,1 Bq/l θαη ην 1,0 Bq/l, αληίζηνηρα. 

(εε)  Δάλ ε εηδηθή ελεξγφηεηα ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο α θαη ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο β δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 0,1 Bq/l θαη 1,0 Bq/l, αληίζηνηρα, ε Τπεξεζία Διέγρνπ ηεθκαίξεη φηη ε 
ελδεηθηηθή δφζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξακεηξηθή ηηκή ηνπ 0,1 mSv πνπ νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα Η ησλ Καλνληζκψλ θαη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ ξαδηνινγηθή έξεπλα, 
εθηφο εάλ απφ άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ είλαη γλσζηή ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζπγθεληξψζεηο 
ελδεηθηηθήο δφζεο πςειφηεξεο απφ 0,1 mSv. 

(ζηζη)  Δάλ ε εηδηθή ελεξγφηεηα ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο α ππεξβαίλεη ην 0,1 Bq/l ή/θαη ε εηδηθή 
ελεξγφηεηα ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο β ππεξβαίλεη ην 1,0 Bq/l, επηβάιιεηαη αλάιπζε γηα 
ζπγθεθξηκέλα ξαδηνλνπθιίδηα. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 5, ηα πξνο 
κέηξεζε ξαδηνλνπθιίδηα θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο 
πεγέο ξαδηελέξγεηαο.  

(δδ)  Ο ππνινγηζκφο ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο 2 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ. 

Ννείηαη φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε αλαιπηηθή κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ελδεηθηηθήο δφζεο πξέπεη λα θαζηζηά δπλαηή ηε κέηξεζε ζπγθεληξψζεσλ ελεξγφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ξαδηνλνπθιίδηα θαη κε ηα φξηα αλίρλεπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ άξζξνπ 65(α) ηνπ Νφκνπ, ε 
παξαπνκπή (1) ηνπ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ ζηνπο 
πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (Βαζηθέο Αξρέο) Καλνληζκνχο, νη νπνίνη 
έρνπλ θαηαξγεζεί, ζα αλαθέξεηαη πιένλ ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ 
πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο θαη Ραδηνινγηθήο 
Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Καζνξηζκφο Βαζηθψλ Πξνηχπσλ Αζθάιεηαο γηα ηελ 
Πξνζηαζία απφ ηνπο Κηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο) 
Καλνληζκψλ. 

(εε)  Δάλ ιφγσ ππέξβαζεο ηεο παξακεηξηθήο ηηκήο ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο απαηηείηαη 
παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ηερλεηψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, απηή δηελεξγείηαη κε ηε 
ζπρλφηεηα ειέγρνπ πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ 
Καλνληζκψλ. 

(ζζ)  Δάλ ιφγσ ππέξβαζεο ηεο παξακεηξηθήο ηηκήο ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο απαηηείηαη 
παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ησλ θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ 
θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο α, ηεο νιηθήο 
αθηηλνβνιίαο β, κεκνλσκέλσλ θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ή ζπλδπαζκνχ ησλ ηξηψλ, 
αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή δηαινγήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
6.2(δ)(iii)(γγ).  

Ννείηαη φηη ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα απνθαζίζεη φηη ε ζπρλφηεηα 
παξαθνινχζεζεο απηή κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ κηαο κφλν δνθηκαζηηθήο κέηξεζεο 
θαη ησλ ζπρλνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ 
ησλ Καλνληζκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί φηη απαηηείηαη κία θαη κφλν 
δνθηκαζηηθή κέηξεζε ηεο θπζηθήο ξαδηελέξγεηαο, επηβάιιεηαη επαλαιεπηηθή 
δνθηκαζηηθή κέηξεζε ηνπιάρηζηνλ φπνηε επέξρνληαη αιιαγέο ζηελ πδξνδφηεζε πνπ 
είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ πνπ 
πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 
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(ε) Όηαλ σο κέηξν πξνζηαζίαο ή σο δηνξζσηηθφ κέηξν απαηηείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο κε ζηφρν λα κεησζνχλ ηα επίπεδα ξαδηνλνπθιηδίσλ ζ’ απηφ, ε παξαθνινχζεζε δηελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζπρλφηεηεο ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ 
Καλνληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο. 

(ζη)  ε πεξίπησζε ππέξβαζεο παξακεηξηθήο ηηκήο ζε ζπγθεθξηκέλν δείγκα, ν ππεχζπλνο θνξέαο δηελεξγεί φιεο 
ηηο αθφινπζεο επαλαιεπηηθέο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο απφ ηνλ ρξφλν εληνπηζκνχ ηεο πξψηεο 
ππέξβαζεο: 

(i)  άκεζα, 

(ii)  ζε δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, 

(iii)  ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε κέζε αληηπξνζσπεπηηθή ζπγθέληξσζε ξαδηελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν απηή θαη 
λα είλαη δπλαηφ λα ηεθκαίξεηαη φηη ην λεξφ ηθαλνπνηεί ή φρη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο απφ 
ξαδηνινγηθήο άπνςεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Δάλ απφ ηηο πην πάλσ αλαιχζεηο θαηαδεηρζεί ζπλερηδφκελε ππέξβαζε ηεο παξακεηξηθήο ηηκήο, ε Τπεξεζία 
Διέγρνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηα πεξαηηέξσ 
πξνζηαηεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη. 

(δ) Ννείηαη φηη, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 4(3), απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο ην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ιακβάλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε πεγή κε παξνρή 
θαηά κέζν φξν θάησ ησλ 10 m

3
 εκεξεζίσο ή πνπ εμππεξεηεί θάησ απφ 50 άηνκα, εθηφο εάλ ην λεξφ απηφ 

δηαηίζεηαη ζην πιαίζην εκπνξηθήο ή δεκφζηαο δξαζηεξηφηεηαο, νπφηε ε εμαίξεζε δελ ηζρχεη θαη εθαξκφδνληαη 
θαλνληθά νη ππνρξεψζεηο ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

(ε) Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ νξίδεη φηη, ζε ζπλάθεηα κε ηελ πξψηε γξακκή ηνπ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ Καλνληζκψλ (φγθνο λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ή παξάγεηαη εκεξεζίσο εληφο ηεο δψλεο 
πδξνδφηεζεο ≤ 100 m

3
) θαη ηε ζεκείσζε 5 ηνπ Πίλαθα απηνχ, απαηηείηαη δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε κία θνξά 

αλά δχν (2) εκεξνινγηαθά έηε, εθφζνλ ν φγθνο λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ή παξάγεηαη εκεξεζίσο κέζσ δηθηχνπ 
πδξνδφηεζεο ή απφ βπηίν ή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρείξεζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ή 
ίζνο κε 100 m

3
. 

(ζ) ηελ πεξίπησζε δηαθνπηφκελεο πδξνδφηεζεο ζχληνκεο δηάξθεηαο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ λεξνχ πνπ 
δηαλέκεηαη κε βπηία δηεμάγεηαη θαη’ ειάρηζηνλ κε έλα (1) δείγκα εηεζίσο, γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά ην 
νπνίν γίλεηαη ε δηαλνκή λεξνχ κε βπηία, εθηφο θαη εάλ ν φγθνο πνπ δηαλέκεηαη είλαη κηθξφηεξνο απφ 100 m

3
 

εκεξεζίσο, νπφηε αθνινπζείηαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 6.2(ε). 

(η) Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο 
ή δνρεία πξνο πψιεζε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 4(2), ε Τπεξεζία Διέγρνπ νξίδεη φηη ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ λεξνχ δηεμάγεηαη θαη’ ειάρηζηνλ κε έλα (1) δείγκα εηεζίσο γηα παξαγφκελνπο ή 
δηαλεκφκελνπο φγθνπο λεξνχ κέρξη 1.000 m

3
εκεξεζίσο, ελψ γηα κεγαιχηεξνπο φγθνπο εκεξεζίσο 

εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ησλ 
Καλνληζκψλ. 

(ηα) Χο εκεξνινγηαθφ έηνο έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (ε) έσο (η) ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη ην 2020. 

7.  Δξγαζηήξηα αλάιπζεο δεηγκάησλ 

7.1  Αξκφδην εξγαζηήξην γηα ηηο αλαιχζεηο δεηγκάησλ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο είλαη ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην ή ρεκείν αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ σο θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα 
κεηξήζεσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Ννείηαη φηη εξγαζηήξην πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ σο πην πάλσ πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο 
εγθξίζεηο απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα πξαθηηθέο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Νφκνπ, φπσο εθαξκφδεηαη. 

7.2 Σα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο εξγαζηήξηα ππνρξενχληαη λα:  

(α)  εθαξκφδνπλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο αλαιπηηθέο ηερληθέο, επηθπξσκέλεο (validated) απφ ηα ίδηα ηα 
εξγαζηήξηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ξαδηνλνπθιηδίσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η έσο ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ, 
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(β)  πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ θαη ηελ νιηθή α θαη β αθηηλνβνιία ηνπιάρηζηνλ ζηα 
επίπεδα ησλ νξίσλ αλίρλεπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ησλ 
Καλνληζκψλ, θαη 

(γ)  δηαζέηνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζχζηεκα αλαιπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, επξίζθεηαη πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί 
ηθαλνπνηεηηθά. 

Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην 
πξνβαίλεη ζε αλαιχζεηο δεηγκάησλ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαη αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνην απφ ηελ Τπεξεζία 
Διέγρνπ ππνρξενχηαη επηπξφζζεηα λα θαηαζηεί δηαπηζηεπκέλν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο ηερληθέο, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗΗ ησλ Καλνληζκψλ. 

7.3  Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 7(4) θαη ησλ ππνπαξαγξάθσλ 2(ζ) θαη 4.2(α) ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δεκνζηεχεη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη 
επηθαηξνπνηεί, φπνηε απαηηείηαη, θαηάινγν ησλ αλαγλσξηζκέλσλ σο θαηάιιεισλ γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 
θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο εξγαζηεξίσλ. 

Πεξαηηέξσ, ε Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε 
ηνπ εξγαζηήξην, φπσο πξνβαίλεη ππφ ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ζε αλαιχζεηο δεηγκάησλ πνπ παξαδίδνληαη ζ' 
απηφ απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ή ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

7.4 Σα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ εξγαζηήξηα αλάιπζεο δεηγκάησλ δηελεξγνχλ ηηο απαηηνχκελεο 
αλαιχζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη θνηλνπνηνχλ επίζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
κεηξήζεσλ. 

7.5  ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξακεηξηθέο ηηκέο, ηα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ 
Τπεξεζία Διέγρνπ εξγαζηήξηα εηδνπνηνχλ άκεζα ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δείγκα, ηνλ ππεχζπλν θνξέα, ην ζεκείν, ηνλ ρξφλν θαη ηηο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςίαο θ.ιπ. 

8. Δπηβνιή 

8.1  Γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, εθαξκφδνληαη ηα κέηξα επηβνιήο πνπ 
πξνλννχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ. 

8.2 Σα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 8.1 κέηξα δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα 
αθφινπζα: 

(α)  ηελ επηβνιή δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο ή/θαη θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε πγηεηλή απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο ηνπ δηαηηζέκελνπ λεξνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

Ννείηαη φηη ν Αξρηεπηζεσξεηήο δχλαηαη λα δηαηάμεη ππεχζπλν θνξέα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή δηαλέκεη λεξφ, 
ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, λα 
θαηαζηξέςεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ελ ιφγσ λεξφ γηα άιινπο ζθνπνχο, θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάζεη 
άκεζα ή έκκεζα ηελ αλζξψπηλε πγεία· 

(β)  ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο αγνξάο θαη ηεο εηζαγσγήο ή 
δηαθίλεζεο ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ λεξνχ ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ 
Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο· 

(γ)  ηελ παξαθνινχζεζε θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηε δηαβίβαζε νδεγίαο ζε πξφζσπν γηα λα πξνβεί ζε αλάθιεζε, 
απφζπξζε ή/θαη θαηαζηξνθή λεξνχ, ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο 
παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο· 

(δ)  ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ή/θαη ρξήζεο –  

(i)  φισλ ή κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ νπνηνπδήπνηε θνξέα πδξνδφηεζεο πνπ δηαζέηεη 
λεξφ ην νπνίν δελ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο, ή 

(ii)  νπνηνπδήπνηε βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ή βπηηνθφξνπ πινίνπ ή βπηίνπ κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε, 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο πνπ επηβάιιεηαη κε βάζε ηελ 
παξνχζα ππνπαξάγξαθν δελ εκπνδίδεη ηε ιήςε απφ ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή θαη άιισλ κέηξσλ, ηα νπνία 
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζθξάγηζε ή/θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζε πεξίνπην κέξνο ζρεηηθήο ελεκεξσηηθήο 
πηλαθίδαο, νχησο ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε νπνηαδήπνηε εκπνξία ή/θαη ρξήζε ηνπ λεξνχ, ην νπνίν δελ ζπλάδεη 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο· 

2269



(ε)  ηε δεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ηελ πξνβνιή ηειενπηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ηελ αγγειία 
ξαδηνθσληθψλ αλαθνηλψζεσλ, ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν θαη γεληθά ηε δηάρπζε πιεξνθφξεζεο δηα 
νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ αλαθνξηθά κε – 

(i)  ηνλ θίλδπλν απφ ξαδηνινγηθήο άπνςεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα 
πξνθχπηεη απφ λεξφ πνπ δηαηίζεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, θαη 

(ii)  ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, ζε 
ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλν λεξφ πνπ δηαηίζεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε κέζσ δηθηχνπ 
πδξνδφηεζεο, βπηηνθφξνπ νρήκαηνο ή βπηηνθφξνπ πινίνπ ή βπηίνπ κε ή ρσξίο θεξκαηνδέθηε, 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ ή ηξνθίκσλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε λεξνχ. 

8.3  Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ βαξχλνπλ ηνλ ππεχζπλν θνξέα πνπ 
πξνβαίλεη ζηελ παξάβαζε ή πνπ παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηα κέηξα επηβνιήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 
παξάγξαθν. ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εμεηάζεηο ή αλαιχζεηο 
πνπ δηελεξγνχληαη απφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ εξγαζηήξην, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο 
παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

9. Γηθαίσκα έλζηαζεο 

Δάλ ππεχζπλνο θνξέαο δελ ηθαλνπνηείηαη απφ απφθαζε ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή ή απφ εηδνπνίεζε ε νπνία έρεη εθδνζεί θαη 
ηνπ έρεη επηδνζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 37 έσο 40 ηνπ Νφκνπ, δηθαηνχηαη, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο, φπσο 
εθαξκφδεηαη, λα πξνζβάιεη κε έλζηαζή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ ηελ απφθαζε ή εηδνπνίεζε απηή, ζχκθσλα κε ηα 
δηακεηβφκελα ζην άξζξν 42 ηνπ Νφκνπ. Ο Τπνπξγφο απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο έλζηαζεο θαη ηελ ηπρφλ 
αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή εηδνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν. Ζ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ είλαη 
ηειεζίδηθε θαη άκεζα εθαξκνζηέα. 

10. Σέιε θαη επηβαξχλζεηο 

Ο Αξρηεπηζεσξεηήο δχλαηαη κε γλσζηνπνίεζε ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα 
θαζνξίδεη ην χςνο ησλ ηειψλ ή επηβαξχλζεσλ πνπ ζα επηβάιινληαη γηα ζθνπνχο: 

(α)   νπνησλδήπνηε ειέγρσλ ή/θαη επηζεσξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, 
ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο, 

(β)   θάιπςεο νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, 
ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ειέγρνπ ή ελέξγεηαο ζηελ νπνία 
πξνβαίλεη ν Αξρηεπηζεσξεηήο ή νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ησλ Καλνληζκψλ ή ηεο 
παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 

11. Παξνρή πιεξνθφξεζεο 
Ζ Τπεξεζία Διέγρνπ δχλαηαη λα πξνβαίλεη, κε αλαξηήζεηο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 
κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ θξίλεη θαηάιιειν, ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 
γλσζηνπνίεζε, γηα ζθνπνχο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαη δηεπθφιπλζεο ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ θαη άιισλ 
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. 
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Έγηλε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2019. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ, 

Αξρηεπηζεσξεηήο. 
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