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Αξηζκόο 54 
 
Οη πεξί Πξνζηαζίαο από Ινλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο (Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ηνπ 

Πιεζπζκνύ από Ραδηελεξγέο Οπζίεο πνπ Πεξηέρνληαη ζην Νεξό Αλζξώπηλεο Καηαλάισζεο) Καλνληζκνί ηνπ 
2016, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό  πκβνύιην  δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο από 
Ινλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο Νόκσλ ηνπ 2002 έσο 2011, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή 
ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 
ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ 
Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο 
Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΝΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΝΟΜΟΗ TOY 2002 ΔΩ 2011 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 40 
 

Πξννίκην.  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: L 296, 
7.11.2013,  
ζ. 12. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 
(ΔΤΡΑΣΟΜ) κε ηίηιν «Οδεγία 2013/51/ΔΤΡΑΣΟΜ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 
2013 πεξί ζεζπίζεσο απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ξαδηελεξγέο 
νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, 
 

 
115(Η) ηνπ 2002 
    8(Η) ηνπ 2009 

 127(Η) ηνπ 2011. 

Σν Τπνπξγηθφ  πκβνχιην, αζθψληαο  ηηο  εμνπζίεο  πνπ ηνπ παξέρνληαη  δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 40 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο 
Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2011, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 
 
 



πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο 

Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο Αζθάιεηαο (Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ηνπ Πιεζπζκνχ απφ 

Ραδηελεξγέο Οπζίεο πνπ Πεξηέρνληαη ζην Νεξφ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο) Καλνληζκνί ηνπ 

2016. 

 Δξκελεία. 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L139, 
30.4.2004, 
ζ.1. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ: L 165, 
30.4.2004, 
ζ. 1. 

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

 «ελδεηθηηθή δφζε» (ή «ΔΓ») ζεκαίλεη ηε δεζκεπζείζα ελεξγφ δφζε ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο 
ιφγσ θαηάπνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ (θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ) ησλ νπνίσλ ε 
παξνπζία αληρλεχζεθε ζε παξνρή λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, κε 
εμαίξεζε ην ηξίηην, ην θάιην-40, ην ξαδφλην θαη ηα βξαρχβηα πξντφληα δηάζπαζεο ηνπ 
ξαδνλίνπ· 
 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ 
ηξνθίκσλ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 

 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 882/2004» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29

εο
 Απξηιίνπ 2004, γηα ηε δηελέξγεηα 

επίζεκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη 
πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» ζεκαίλεη: 
 
      (α)  Κάζε λεξφ είηε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε είηε κεηά απφ επεμεξγαζία, πνπ 

πξννξίδεηαη γηα πφζε, καγείξεκα, παξαζθεπή ηξνθίκσλ ή άιινπο ζθνπνχο 
νηθηαθήο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ θαη απφ ην θαηά πφζν απηφ 
παξέρεηαη κέζσ δηθηχνπ δηαλνκήο, απφ βπηίν ή ζε θηάιεο ή δνρεία ή 

 
      (β)    θάζε λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

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

 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο θαη Ππξεληθήο 
Αζθάιεηαο Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2011, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη· 
  
«παξακεηξηθή ηηκή» ζεκαίλεη ηελ ηηκή ζπγθέληξσζεο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζε λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πέξαλ ηεο νπνίαο ν Τπνπξγφο  αμηνινγεί θαηά πφζν ε παξνπζία 
ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ 
αλζξψπηλε πγεία γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη αλάιεςε δξάζεο θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, 
ιακβάλεη δηνξζσηηθά κέηξα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε επίπεδν πνπ 
ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ ηελ άπνςε ηεο 
πξνζηαζίαο απφ ηηο αθηηλνβνιίεο. 
 

     (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 

  
θνπφο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ.  

3. θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο αθελφο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαη αθεηέξνπ ησλ παξακέηξσλ, ησλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ 
κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

  
Πεδίν  
Δθαξκνγήο. 
 

4.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ  δηαηάμεσλ  ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), νη παξφληεο  

Καλνληζκνί  εθαξκφδνληαη  ζην λεξφ  αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

      (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη: 

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
31.5.2002  
30.4.2004  
21.7.2006. 

(α) ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 
Φπζηθψλ Μεηαιιηθψλ Νεξψλ Καλνληζκνχο ηνπ 2002 έσο 2006, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· θαη 
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70(I) ηνπ 2001 
83(I) ηνπ 2002 
35(I) ηνπ 2004 
78(I) ηνπ 2004 

100(I) ηνπ 2004 
263(I) ηνπ 2004 

13(I) ηνπ 2005 
28(I) ηνπ 2005 
97(I) ηνπ 2005 

122(I) ηνπ 2005 
20(I) ηνπ  2006 
75(I) ηνπ 2006 

104(I) ηνπ 2006 
20(I) ηνπ 2007 
76(I) ηνπ 2007 
25(I) ηνπ 2010 

116(I) ηνπ 2010 
92(I) ηνπ 2011 
63(I) ηνπ 2012 

209(Η) ηνπ 2012 
121(I) ηνπ 2013 
146(I) ηνπ 2013 

114(Η) ηνπ 2014. 

(β) ζηα λεξά πνπ ζεσξνχληαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 
Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη 
Σηκψλ) Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

    (3)  Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
   
 (α) Σν  λεξφ   πνπ   πξννξίδεηαη  απνθιεηζηηθά  γηα  ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο   

ν   Τπνπξγφο    θξίλεη   φηη  ε  πνηφηεηα  ηνπ  λεξνχ δελ επεξεάδεη, άκεζα ή  
έκκεζα, ηελ πγεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ επξένο θνηλνχ· θαη 

   
 (β) ην  λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ 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 δηαηίζεηαη ζην πιαίζην εκπνξηθήο ή 
δεκφζηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

   
    (4) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη νη εμαηξέζεηο ηεο ππνπαξάγξαθνπ (β) ηεο 

παξαγξάθνπ (3), ν Τπνπξγφο ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε: 

  (α) Σν ελδηαθεξφκελν επξχ θνηλφ λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά, θαζψο θαη γηα θάζε 
ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα αλαιεθζεί γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αλζξψπηλε πγεία 
απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζηε ξαδηνκίαλζε ηνπ λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο· θαη 

   
 (β) φηαλ δηαπηζηψλεηαη δπλεηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ιφγσ ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ απηνχ, λα παξέρνληαη ακέζσο νη θαηάιιειεο νδεγίεο 
ζην ελδηαθεξφκελν επξχ θνηλφ. 
 

Γεληθέο αξρέο-
πξφγξακκα 
παξαθνινχζεζεο. 
 
 
 

5.  Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ, ν Τπνπξγφο ιακβάλεη θάζε 
αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ θαηάξηηζε θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ζε πεξίπησζε παξέθθιηζεο 
απφ ηηο παξακεηξηθέο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο: 

 (α) Δθηηκάηαη αλ ε παξέθθιηζε δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε  πγεία γηα 
ηελ νπνία απαηηείηαη αλάιεςε δξάζεσο·  θαη 

   
 (β) ιακβάλνληαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, δηνξζσηηθά κέηξα κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε επίπεδν πνπ ζπλάδεη πξνο ηηο απαηηήζεηο 
πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζηαζίαο απφ ηηο 
αθηηλνβνιίεο. 

   
Παξακεηξηθέο ηηκέο θαη 
ζεκεία ειέγρνπ 
ζπκκφξθσζεο. 
Παξάξηεκα Η. 

6.-(1) Οη παξακεηξηθέο ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ξαδηελεξγψλ 
νπζηψλ πνπ πεξηέρεη ην λεξφ  αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα I. 
 

   
     (2) (α)  Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, αλ θξίλεη ζθφπηκν, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίζεη γηα ην 

ξαδφλην έλα επίπεδν πςειφηεξν ησλ 100 Bq/l αιιά ρακειφηεξν ησλ 1000 

Bq/l, θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ παξακεηξηθή ηηκή ζε απηφ ην επίπεδν, ην νπνίν 
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δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

ζπλερίδεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε 

παξνρή λεξνχ ζε εζληθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα· 

 (β) δηνξζσηηθά κέηξα αηηηνινγνχληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο απφ  ηελ αθηηλνβνιία, 

ρσξίο πεξαηηέξσ εμέηαζε, φηαλ νη ζπγθεληξψζεηο ξαδνλίνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

1000 Bq/l. 

 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

    (3) Όηαλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο II, ην ζεκείν ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 (α) Γηα λεξφ πνπ παξέρεηαη κέζσ δηθηχνπ δηαλνκήο, ην ζεκείν φπνπ ην λεξφ ξέεη 
απφ ηνπο θξνπλνχο απφ ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο ιακβάλεηαη· 

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

βπηίν· 
   
 (γ) γηα λεξφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο ή δνρεία πξνο πψιεζε, ην ζεκείν ζην 

νπνίν ην λεξφ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο ή δνρεία· 
   
 (δ) γηα λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρείξεζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ην ζεκείν 

φπνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε. 
 

 
 
 
 

    (4) Σα ζεκεία ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελππνπαξάγξαθν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ (3), θαζνξίδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επηινγήο ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο, ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο ηεο δψλεο παξνρήο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη δπζκελήο κεηαβνιή ηεο ηηκήο 

ζπγθέληξσζεο απφ ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο σο ην ζεκείν ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο. 

Παξαθνινχζεζε θαη 
αλάιπζε. 
 

7.-(1) Ο Τπνπξγφο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ- 

 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 
 

(α) λα δηαζθαιίζεη φηη, ε παξαθνινχζεζε ηεο παξνπζίαο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ 
ζην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ζπρλφηεηεο παξαθνινπζήζεσο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα II, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη θαηά πφζν νη ηηκέο ησλ 
ξαδηελεξγψλ νπζηψλ είλαη ζχκθσλεο πξνο ηηο παξακεηξηθέο ηηκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 6· 

   
 (β) ε παξαθνινχζεζε λα δηελεξγείηαη κε ηξφπν πνπ λα   δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

κεηξνχκελεο ηηκέο ζπγθέληξσζεο πνπ ιακβάλνληαη είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

   (2) Όζνλ  αθνξά  ην    λεξφ  πνπ   ηνπνζεηείηαη  ζε   θηάιεο  ή   δνρεία   θαη πξννξίδεηαη γηα 

πψιεζε, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ ρσξίο λα ζίγνληαη νη αξρέο ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ 

θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004, 

νχηε νη αξρέο πεξί επίζεκσλ ειέγρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

882/2004. 

 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

  (3) Ζ παξαθνινχζεζε σο πξνο ηελ ελδεηθηηθή δφζε θαη ηα αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

επηδφζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο III. 

   (4) Κάζε εξγαζηήξην ζην νπνίν αλαιχνληαη δείγκαηα πξέπεη λα  δηαζέηεηζχζηεκα 

αλαιπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ 

εγθεθξηκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξνο ην ζθνπφ απηφ. 

Γηνξζσηηθά κέηξα θαη 
εηδνπνίεζε ηνπ  θνηλνχ. 

8.-(1) Ο Τπνπξγφο κεξηκλά ψζηε λα δηεξεπλάηαη ακέζσο θάζε παξέθθιηζε απφ παξακεηξηθή 
ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 6, ψζηε λα 
εληνπίδνληαη ηα αίηηα. 

  
   (2)  ε πεξίπησζε παξέθθιηζεο απφ παξακεηξηθή ηηκή, ν Τπνπξγφο πξνβαίλεη ζε 

εθηίκεζε θαηά πφζν ε παξέθθιηζε απηή δεκηνπξγεί θίλδπλν ζηελ αλζξψπηλε πγεία γηα ηνλ 

νπνίν απαηηείηαη αλάιεςε δξάζεο. 
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   (3) ε πεξίπησζε χπαξμεο θηλδχλνπ, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ  ζηελπαξάγξαθν (2), ν 

Τπνπξγφο- 

 (α) δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα,  πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ 
αθηηλνβνιίεο· θαη 

   
 (β) κεξηκλά, ψζηε ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ λα- 

 
  (i) ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηα ιεθζέληα δηνξζσηηθά κέηξα 

θαη 
    
  (ii) ιακβάλεη ζπκβνπιέο γηα ηπρφλ πξφζζεηα  πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ  γηα  ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 
πγείαο απφ ξαδηελεξγέο νπζίεο. 

    
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
 

(Καλνληζκόο 6) 
 

 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΔ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΡΑΓΟΝΙΟ, ΣΟ ΣΡΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΟΗ (ΔΓ) 

 

Παξάκεηξνο Παξακεηξηθή ηηκή Μνλάδα εκεηώζεηο 

Ραδφλην 100 Bq/l  

Σξίηην 100 Bq/l (εκείσζε) 

ΔΓ 0,10 mSv  

 

 

εκείσζε: Τςειά επίπεδα ηξηηίνπ ελδέρεηαη λα απνηεινχλ έλδεημε ηεο παξνπζίαο 

άιισλ ηερλεηψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ. Δάλ ε ζπγθέληξσζε ηξηηίνπ ππεξβαίλεη ηελ 
παξακεηξηθή ηηκή ηεο, απαηηείηαη αλάιπζε ηεο παξνπζίαο άιισλ ηερλεηψλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
(Καλνληζκνί 6 θαη 7) 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΟ ΝΔΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 
1. Γεληθέο αξρέο θαη ζπρλόηεηεο παξαθνινύζεζεο 

 
Όιεο νη παξάκεηξνη γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ παξακεηξηθέο ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 6, ππφθεηληαη ζε παξαθνινχζεζε. Ωζηφζν, δελ απαηηείηαη έιεγρνο εηδηθήο παξακέηξνπ φηαλ ν Τπνπξγφο 
δχλαηαη λα απνθαλζεί φηη, γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεη ν ίδηνο, ε ελ ιφγσ παξάκεηξνο δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 
εκθαληζζεί ζε κία δεδνκέλε παξνρή λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, ζε ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
ππεξβνχλ ηελ αληίζηνηρε παξακεηξηθή ηηκή. 
 
ε πεξίπησζε ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε, φηαλ πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε 
ζπγθέληξσζε ξαδηνλνπθιηδίσλ είλαη ζηαζεξή, ε ζπρλφηεηα, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζεκείνπ 6, απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αλζξψπηλε 
πγεία. Ο Τπνπξγφο δελ ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ην λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 
ξαδνλίνπ ή ηξηηίνπ ή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο, εθφζνλ έρεη βεβαησζεί βάζεη αληηπξνζσπεπηηθψλ 
εξεπλψλ, δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ή άιισλ αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ φηη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαζνξηδφκελν απφ ηνλ 
ίδην, ηα επίπεδα ξαδνλίνπ, ηξηηίνπ ή ε ππνινγηδφκελε ελδεηθηηθή δφζε παξακέλνπλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ 
παξακεηξηθψλ ηηκψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα I. ηελ πεξίπησζε απηή, αλαθνηλψλεη ζηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έιαβε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαη δηαβηβάδεη ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε 
ζεκειίσζεο ηεο απφθαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνξηζκάησλ ηπρφλ εξεπλψλ, παξαθνινπζήζεσλ ε εμεηάζεσλ 
πνπ δηελεξγήζεθαλ. Δλ πξνθεηκέλσ, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο δεηγκαηνιεςίαο 
θαη αλάιπζεο ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 
2. Ραδόλην 

 
Ο Τπνπξγφο δηαζθαιίδεη φηη, αλαιακβάλνληαη αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο 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 θξεάησλ ζε δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηνρέο.  Οη έξεπλεο απηέο ζρεδηάδνληαη θαηά ηέηνην 
ηξφπν ψζηε νη δηάθνξεο παξάκεηξνη θαη ηδίσο ε γεσινγία θαη ε πδξνινγία ηεο πεξηνρήο, ε ξαδηελέξγεηα ησλ 
πεηξσκάησλ ή ηνπ εδάθνπο θαη ην είδνο ηεο γεψηξεζεο λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 
δξνκνιφγεζε πεξαηηέξσ δξάζεο ζε πεξηνρέο κε πηζαλή πςειφηεξε έθζεζε.  Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ 
ξαδνλίνπ επηρεηξείηαη φηαλ ππάξρνπλ ππφλνηεο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ εξεπλψλ ή άιισλ 
αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, φηη ελδέρεηαη λα ππάξρεη ππέξβαζε ηεο παξακεηξηθήο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 6.  
 
3. Σξίηην 
 

Ο Τπνπξγφο δηαζθαιίδεη φηη, ην πφζηκν λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο παξαθνινπζείηαη σο πξνο ην ηξίηην, εθφζνλ 
ππάξρεη ζηε ιεθάλε πδξνκαζηεχζεσο αλζξσπνγελήο πεγή ηξηηίνπ ή άιισλ ηερλεηψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ θαη δελ είλαη 
δπλαηφλ λα απνδεηρζεί, βάζεη άιισλ πξνγξακκάησλ επηηήξεζεο ή εξεπλψλ, φηη ηα επίπεδα ηξηηίνπ είλαη ρακειφηεξα 
απφ ηελ παξακεηξηθή ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα I.  Όηαλ απαηηείηαη παξαθνινχζεζε σο πξνο ην ηξίηην, απηή 
δηελεξγείηαη κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ θαίλεηαη ζην ζεκείν 6 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
Δάλ ε ζπγθέληξσζε ηξηηίνπ ππεξβαίλεη ηελ παξακεηξηθή ηηκή ηνπ, απαηηείηαη έξεπλα ηεο παξνπζίαο άιισλ ηερλεηψλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ. 
 
 
4. Δλδεηθηηθή δόζε 
 

Σν λεξφ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη σο πξνο ηελ ελδεηθηηθή δφζε, εθφζνλ ππάξρεη πεγή 
ηερλεηήο ή απμεκέλεο θπζηθήο ξαδηελέξγεηαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί, βάζεη άιισλ αληηπξνζσπεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ή άιισλ εξεπλψλ, φηη ηα επίπεδα ελδεηθηηθήο δφζεσο είλαη ρακειφηεξα απφ ηελ 
παξακεηξηθή ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα I.  Όηαλ απαηηείηαη παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ηερλεηψλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ, απηή δηελεξγείηαη κε ηελ ειεγθηηθή ζπρλφηεηα πνπ θαίλεηαη ζην ζεκείν 6 ηνπ Πίλαθα ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο. Όηαλ απαηηείηαη παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ησλ θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, ν Τπνπξγφο θαζνξίδεη ηε 
ζπρλφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο είηε ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο-α, είηε ηεο νιηθήο αθηηλνβνιίαο-β, είηε ησλ κεκνλσκέλσλ 
θπζηθψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ πνπ έρεη πηνζεηήζεη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα III).  Ζ 
ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ελδέρεηαη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ κηαο θαη κφλεο δνθηκαζηηθήο κέηξεζεο θαη ησλ ζπρλνηήησλ 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ θαίλεηαη ζην ζεκείν 6 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  Δθφζνλ απαηηείηαη κία θαη κφλε 
δνθηκαζηηθή κέηξεζε ηεο θπζηθήο ξαδηελέξγεηαο, επηβάιιεηαη επαλαιεπηηθή δνθηκαζηηθή κέηξεζε, ηνπιάρηζηνλ φπνηε 
επέξρνληαη αιιαγέο ζηελ χδξεπζε πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ πνπ 
πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 
 
5. Δπεμεξγαζία ησλ λεξώλ 

 
Όηαλ αλαιακβάλεηαη επεμεξγαζία κε ζηφρν λα κεησζνχλ ηα επίπεδα ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο, δηελεξγείηαη παξαθνινχζεζε ζηηο ζπρλφηεηεο ηνπ πίλαθα πνπ εκθαίλεηαη ζην ζεκείν 6, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο. 
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6. Διάρηζηεο ζπρλόηεηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο 

 
Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιχζεσλ ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ παξέρεηαη κέζσ 
δηθηχνπ δηαλνκήο ή απφ βπηίν ή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρείξεζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ, είλαη εθείλε πνπ εκθαίλεηαη 
ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα: 
 

Πίλαθαο 

 
Διάρηζηεο ζπρλόηεηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλαιύζεσλ ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο πνπ παξέρεηαη 

κέζσ δηθηύνπ δηαλνκήο ή από βπηίν ή ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρείξεζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

 

Όγθνο λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ή παξάγεηαη 
εκεξεζίσο εληφο ηεο δψλεο χδξεπζεο 
(εκεηψζεηο 1 θαη 2) 
m

3
 

 
Αξηζκφο δεηγκάησλ αλά έηνο 
(εκεηψζεηο 3 θαη 4) 

φγθνο ≤ 100 (εκείσζε 5) 

100 < φγθνο ≤ 1000 1 

1000 < φγθνο ≤ 10000 

1 

+ 1 γηα θάζε θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ίζν κε 3300 

m3/εκέξα ή κηθξφηεξν 

10000 < φγθνο ≤ 100000 

3 
+ 1 γηα θάζε θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ίζν κε 

10000 m3/εκέξα ή κηθξφηεξν 

φγθνο > 100000 

10 

+ 1 γηα θάζε θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ίζν κε 25000 

m3/εκέξα ή κηθξφηεξν 

 
εκείσζε 1:  Ωο δψλε χδξεπζεο 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. 

εκείσζε 2: Οη φγθνη ππνινγίδνληαη σο κέζεο ηηκέο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο 
ζπρλφηεηαο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ κηαο δψλεο παξνρήο αληί ηνπ 
φγθνπ ηνπ λεξνχ, ζεσξψληαο φηη θάζε άηνκν θαηαλαιίζθεη 200 l/εκεξεζίσο. 

 
εκείσζε 3: ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ρξνληθά θαη ρσξηθά 

ηζνθαηαλεκεκέλνο. 
 
εκείσζε 4:  ηελ πεξίπησζε δηαθνπηφκελεο χδξεπζεο ζχληνκεο δηάξθεηαο, ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη κε βπηία απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
 
εκείσζε 5: Ζ ζπρλφηεηα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
 
Ο Τπνπξγφο θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θηάιεο 
ή δνρεία πξνο πψιεζε. Πξνο ηνχην, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ παξαγφκελν φγθν λεξνχ. 
 

 
7. Καζνξηζκόο κέζεο ηηκήο 

 
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο παξακεηξηθήο ηηκήο ζε ζπγθεθξηκέλν δείγκα, ν Τπνπξγφο θαζνξίδεη πφζεο επαλαιεπηηθέο 
δεηγκαηνιεςίεο ρξεηάδνληαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη κεηξνχκελεο ηηκέο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο κέζεο 
ζπγθέληξσζεο ξαδηελέξγεηαο γηα έλα πιήξεο έηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

(Καλνληζκόο 7) 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΓΟΗ ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ EΠΙΓΟΔΩΝ 

 
1. Παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ ελδεηθηηθή δόζε 

 

Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο αμηφπηζηεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ γηα ηελ παξνπζία ξαδηελέξγεηαο ζην λεξφ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ έιεγρν βάζεη νξηζκέλσλ ξαδηνλνπθιηδίσλ 
ή βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ ή έιεγρν σο πξνο ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-α ή ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-β. 
 
(α) Έιεγρνο βάζεη νξηζκέλσλ ξαδηνλνπθιηδίσλ ή έιεγρνο βάζεη ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ 

 
Δάλ κία απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο ξαδηελέξγεηαο ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αληίζηνηρεο παξάγσγεο ηηκήο ή ε ζπγθέληξσζε 
ηξηηίνπ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε παξακεηξηθή ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα I, απαηηείηαη αλάιπζε επηπξφζζεησλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ. Σα πξνο κέηξεζε ξαδηνλνπθιίδηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ 
θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο πεγέο ξαδηελέξγεηαο. 
 
(β) ηξαηεγηθέο ειέγρνπ σο πξνο ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-α θαη ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-β 

 
Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ σο πξνο ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-α θαη ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-β

1
 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελδεηθηηθήο παξακεηξηθήο ηηκήο ηεο ελδεηθηηθήο δφζεο. 
 
Πξνο ηνχην, θαζνξίδνληαη επίπεδα ειέγρνπ νιηθήο αθηηλνβνιίαο-α ή νιηθήο αθηηλνβνιίαο-β. Σν επίπεδν ειέγρνπ σο πξνο 
ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-α είλαη 0,1 Bq/l. Σν επίπεδν ειέγρνπ σο πξνο ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-β είλαη 1,0 Bq/l. 
 

Δάλ ε νιηθή αθηηλνβνιία-α θαη ε νιηθή αθηηλνβνιία-β δελ ππεξβαίλνπλ ηα 0,1 Bq/l θαη 1,0 Bq/l, αληηζηνίρσο, ν Τπνπξγφο 
δχλαηαη λα ηεθκαίξεη φηη ε ελδεηθηηθή δφζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξακεηξηθή ηηκή ηνπ 0,1 mSv θαη δελ απαηηείηαη 
ξαδηνινγηθή έξεπλα, εθηφο εάλ απφ άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ είλαη γλσζηή ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 
ξαδηνλνπθιηδίσλ ζην λεξφ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ηηκέο ελδεηθηηθήο δφζεο πςειφηεξεο απφ 0,1 mSv. 
 
Δάλ ε νιηθή αθηηλνβνιία-α ππεξβαίλεη ην 0,1 Bq/l ή ε νιηθή αθηηλνβνιία-β ππεξβαίλεη ην 1,0 Bq/l, επηβάιιεηαη αλάιπζε 
γηα ζπγθεθξηκέλα ξαδηνλνπθιίδηα. 
 
Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα νξίδεη ελαιιαθηηθά  επίπεδα ειέγρνπ  σο πξνο ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-α θαη ηελ νιηθή 
αθηηλνβνιία-β, εθφζνλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ηα ελαιιαθηηθά επίπεδα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ελδεηθηηθή δφζε ηνπ 0,1 
mSv. 
 
Σα πξνο κέηξεζε ξαδηνλνπθιίδηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ θαηάιιεισλ 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο πεγέο ξαδηελέξγεηαο. Γεδνκέλνπ φηη πςειά επίπεδα ηξηηίνπ ελδέρεηαη λα απνηεινχλ 
έλδεημε ηεο παξνπζίαο άιισλ ηερλεηψλ ξαδηνλνπθιηδίσλ, ην ηξίηην, ε νιηθή αθηηλνβνιία-α θαη ε νιηθή αθηηλνβνιία-β ζα 
πξέπεη λα κεηξψληαη ζην ίδην δείγκα. 
 
2. Τπνινγηζκόο ηεο ελδεηθηηθήο δόζεσο 

Ζ ελδεηθηηθή δφζε ππνινγίδεηαη κε ηηο κεηξνχκελεο ζπγθεληξψζεηο ξαδηνλνπθιηδίσλ θαη ηνπο ζπληειεζηέο δφζεσο πνπ 
θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 12 ησλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (Βαζηθέο Αξρέο) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2002 (ΚΓΠ 494/2002), βάζεη ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο λεξνχ (730 l γηα ηνπο ελήιηθεο). Δθφζνλ ηεξείηαη 
ε αθφινπζε αληζφηεηα, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα ηεθκαίξεη φηη ε ελδεηθηηθή δφζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξακεηξηθή ηηκή 
ηνπ 0,1 mSv θαη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα: 
 

 
φπνπ: 

 

Ci(obs) =  παξαηεξνχκελε ζπγθέληξσζε ηνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ i 

Ci(der)  =  παξάγσγε ζπγθέληξσζε ηνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ i 

n           =  αξηζκφο ησλ αληρλεπφκελσλ ξαδηνλνπθιηδίσλ

                                                      
1
  Όπνπ απηφ ελδείθλπηαη, ε νιηθή αθηηλνβνιία-β κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ππνιεηπφκελε αθηηλνβνιία-β θαηφπηλ αθαηξέζεσο 

ηεο ζπγθέληξσζεο ξαδηελέξγεηαο ηνπ Κ-40.  
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Παξάγσγεο ζπγθεληξώζεηο ξαδηελέξγεηαο ζην λεξό πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε (1) 

 

Πξνέιεπζε Ραδηνλνπθιίδην Παξάγσγε ζπγθέληξσζε, Bq/l 

 
    Φπζηθφ U-238 (2) 3,0 

U-234 (2) 2,8 

Ra-226 0,5 

Ra-228 0,2 

Pb-210 0,2 

Po-210 0,1 

 
    Σερλεηφ C-14 240 

Sr-90 4,9 

Pu-239/Pu-240 0,6 

Am-241 0,7 

Co-60 40 

Cs-134 7,2 

Cs-137 11 

I-131 6,2 

 
(1) Ο παξψλ Πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηκέο γηα ηα πιένλ δηαδεδνκέλα θπζηθά θαη ηερλεηά ξαδηνλνπθιίδηα· 

πξφθεηηαη γηα αθξηβείο ηηκέο, ππνινγηδφκελεο σο πξνο δφζε 0,1 mSv, εηήζηα θαηαλάισζε 730 
ιίηξσλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ δφζεο πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 12 θαη 
ηνλ Σέηαξην Πίλαθα ησλ πεξί Πξνζηαζίαο απφ Ηνλίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (Βαζηθέο Αξρέο) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2002 (ΚΓΠ 494/2002).  Οη παξάγσγεο ζπγθεληξψζεηο γηα άιια ξαδηνλνπθιίδηα 
κπνξεί λα ππνινγίδνληαη ζηελ ίδηα βάζε θαη νη ηηκέο κπνξεί λα επηθαηξνπνηνχληαη κε βάζε ηελ πην 
πξφζθαηε πιεξνθφξεζε πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

(2)  Ο παξψλ πίλαθαο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ξαδηνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ νπξαλίνπ θαη φρη ζηε 
ρεκηθή ηνπ ηνμηθφηεηα. 
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3. Υαξαθηεξηζηηθά επηδόζεσλ θαη κέζνδνη αλάιπζεο 

 
Γηα ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο θαη ξαδηνλνπθιίδηα, ε ρξεζηκνπνηνχκελε αλαιπηηθή κέζνδνο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα 
θαζηζηά δπλαηή ηε κέηξεζε ζπγθεληξψζεσλ κε ην θαζνξηδφκελν πην θάησ φξην αλίρλεπζεο: 
 

Παξάκεηξνη θαη 
ξαδηνλνπθιίδηα 

Όξην αλίρλεπζεο, Bq/l 
(εκεηψζεηο 1, 2) 

εκεηψζεηο 

Σξίηην 10 (εκείσζε 3) 

Ραδφλην 10 (εκείσζε 3) 

Οιηθή αθηηλνβνιία-α 
Οιηθή αθηηλνβνιία-β 

0,04 
0,4 

(εκείσζε 4) 
(εκείσζε 4) 

U-238 0,02  

U-234 0,02  

Ra-226 0,04  

Ra-228 0,02 (εκείσζε 5) 

Pb-210 0,02  

Po-210 0,01  

C-14 20  

Sr-90 0,4  

Pu-239/Pu-240 0,04  

Am-241 0,06  

Co-60 0,5  

Cs-134 0,5  

Cs-137 0,5  

I-131 0,5  

 

εκείσζε 1:  Σν φξην αλίρλεπζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 11929: Πξνζδηνξηζκφο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ νξίσλ (ειάρηζην φξην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, φξην αλίρλεπζεο θαη πεξηζψξην 
αμηνπηζηίαο γηα κεηξήζεηο ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ-Βαζηθέο αξρέο θαη εθαξκνγή, κε πηζαλφηεηα 
ζθάικαηνο 1νπ θαη 2νπ είδνπο 0,05 γηα θάζε πεξίπησζε. 

εκείσζε 2:  Ζ αβεβαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ππνινγίδεηαη θαη αλαθέξεηαη σο πιήξεο ηππηθή αβεβαηφηεηα ή σο 
δηεπξπκέλε ηππηθή αβεβαηφηεηα κε ζπληειεζηή δηεχξπλζεο 1,96, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ 
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ISO) γηα ηελ έθθξαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ. 

εκείσζε 3: Σν φξην αλίρλεπζεο γηα ην ηξίηην θαη ην ξαδφλην αλέξρεηαη ζε 10% ηεο αληίζηνηρεο παξακεηξηθήο 
ηηκήο ησλ 100 Bq/l. 

εκείσζε 4:  Σν φξην αλίρλεπζεο γηα ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-α θαη ηελ νιηθή αθηηλνβνιία-β αλέξρεηαη ζε 40% 
ησλ ηηκψλ ειέγρνπ 0,1 θαη 1,0 Bq/l, αληηζηνίρσο. 

εκείσζε 5:  Απηφ ην φξην ηεο αλίρλεπζεο εθαξκφδεηαη κφλν ζηνλ αξρηθφ έιεγρν σο πξνο ηελ ελδεηθηηθή δφζε 
γηα λέα πεγή λεξνχ· ζε πεξίπησζε πνπ ν αξρηθφο έιεγρνο δείμεη φηη δελ είλαη επινγνθαλήο ε 
ππέξβαζε ηνπ 20% ηεο παξαγσγήο ζπγθέληξσζεο γηα ην Ra-228, ην φξην αλίρλεπζεο κπνξεί λα 
απμεζεί ζε 0,008 Bq/l φζνλ αθνξά ηηο πεξηνδηθέο εηδηθέο θαηά ξαδηνλνπθιίδην κεηξήζεηο Ra-228, 
έσο φηνπ απαηηεζεί επαλέιεγρνο. 
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