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            Αθήνα   13-2-2017 
 
 Αριθ. πρωτ. Γ1δ/ 6220 
 
ΠΡΟΣ:      Π.Α. 

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης 
    κατανάλωσης 
 
ΣΧΕΤ:  
 

α)Η Π/112/1057/2016/01.02.2016, ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016 ΚΥΑ «Θέσπιση 
απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές 
ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2013 
β)Η Γ1/ΓΠοικ28158/15.4.2016 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας 
«Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς 
τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχει» 
γ) Το Α.γ/414/1313/2016/ 25-1-2017 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε «Μέτρηση 
ραδιενέργειας σε πόσιμο νερό» 
δ) Η Α1β/Γ.Π.οικ. 4270/23-1-2007 Απόφαση « Τροποποίηση (2η) της με αριθ. 
Πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 77529/09-10-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων ¨Με εντολή 
Υπουργού¨ στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας» 
 

 
 
 Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας το σχετικό (γ) έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε. , 
αναφορικά με την παρακολούθηση των επιπέδων της ραδιενέργειας στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης και παράλληλα σας τονίζουμε ότι: 
 
Α.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της (α) σχετικής νομοθεσίας, οι παράμετροι που πρέπει 
να ελέγχονται ως προς τη ραδιενέργεια, στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι : 

1. Τρίτιο 
2. Ραδόνιο 
3.  Ενδεικτική Δόση  

 



Β.   Σύμφωνα όμως με το (γ) σχετικό, το οποίο επισυνάπτεται 
  
1. Δεδομένης της μη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα δεν 

απαιτείται η πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων τριτίου για 
διάστημα δύο ετών από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. ( 22-7-
2016), δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2018. 
 
 

2. Η μέτρηση του ραδονίου προγραμματίζεται από την Ε.Ε.Α.Ε. και δεν 

απαιτείται από τους υπεύθυνους ύδρευσης. 

 

3. Οι υπεύθυνοι ύδρευσης οφείλουν να παρακολουθούν το νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης μόνο ως προς την ενδεικτική δόση.  

 

α. Η ενδεικτική δόση υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω 

μετρήσεων: 

 Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας 

 Μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234).  

 

β. Τα δείγματα για τις προαναφερόμενες μετρήσεις θα αποστέλλονται σε 

«εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων», όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία ( σχετικά α,β,γ) 

 

Γ.  Οι υπεύθυνοι ύδρευσης υποχρεούνται να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα   

των  μετρήσεων στην ΕΕΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για την έκδοση του 

πιστοποιητικού καταλληλότητας όσον αφορά την ραδιενέργεια και για την 

σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ,  

http://eeae.gr/ακτινοπροστασία/εποπτεία-επιπέδων-ραδιενέργειας-στο-περιβάλλον/    

έλεγχος-νερού-ανθρώπινης-κατανάλωσης 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αντίγραφο (γ) σχετικού             ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
          Π.Α.                     
1. ΕΔΕΥΑ                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ                         
       Παπακυριαζή 37-43 
       41222 ΛΑΡΙΣΑ 
    ( με την παράκληση να ενημερώσει 
       όλα τα μέλη της)       
2. Κεντρική Ένωση Δήμων   

  Ακαδημίας 65 
  115 21 ΑΘΗΝΑ 
  ( με την παράκληση να ενημερώσει  
    όλα τα μέλη της) 

http://eeae.gr/ακτινοπροστασία/εποπτεία-επιπέδων-ραδιενέργειας-στο-περιβάλλον/%20%20%20%20έλεγχος-νερού-ανθρώπινης-κατανάλωσης
http://eeae.gr/ακτινοπροστασία/εποπτεία-επιπέδων-ραδιενέργειας-στο-περιβάλλον/%20%20%20%20έλεγχος-νερού-ανθρώπινης-κατανάλωσης


3. ΕΥΔΑΠ 
 Ωρωπού 156     
      ΓΑΛΑΤΣΙ 
      111 46 
 
4. ΕΥΑΘ 
 Εγνατίας 127    
       ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
       546 35 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                    
1. Ε.Ε.Α.Ε. 

Δ/νση Αδειών & Ελέγχων 
Τμήμα Ελέγχου ραδιενέργειας Περ/ντος 
Τ.Θ. 60092 – 15310 Αγ. Παρασκευή 

2. Δ/νσεις Δημ. Υγείας  &  
     Κοιν. Μέριμνας   όλων των Π.Ε.                                        
 3. Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής  
  & Υγειονομικού ελέγχου όλων των Π.Ε. 
   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας 
2. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημ. Υγείας 
3. Γ1δ (4) 


