
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) από-
φασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της 
υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες 
που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανά-
λωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/
ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2013».

2 Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-
τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-
ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 
προβληματικών περιοχών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 134069 (1)
Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) από-

φασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της 

υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες 

που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανά-

λωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/

ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρί-

ου 2013». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 του 

ν.  1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(Α΄ 34), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), και του άρθρου 4 
του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), και τη διάταξη 

του άρθρου 50 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), με την οποία 
ως χρονικό όριο χρήσης της εξουσιοδότησης-πλαισίου 
του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του ν. 2077/1992 
(Α΄ 136) «Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 
περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη».

3. Τους ν. 3172/2003 (Α΄ 197) «Οργάνωση και εκσυγ-
χρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και άλλες διατά-
ξεις» ν. 3370/2005 (Α΄ 176) για την οργάνωση και λειτουρ-
γία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 46 του ν. 4310/2014 
(Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» ιδίως τις περιπτώσεις β και η της 
παρ. 1 του άρθρου 42.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 
ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 4».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την Υ2/2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών».

10. Την υπ’αριθμ. απόφαση αριθμ. 48/18.07.2019 (Β΄ 
3100) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σύμφωνα με την απόφαση της 
18.10.2019 (συν. 264η) του Διοικητικού της Συμβουλίου.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
που θα ληφθεί δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η απόφαση Π/112/1057 των Υπουργών Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των - Υγείας (Β΄ 241/09.02.2016) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 μετά τη φράση 
«ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί» προστίθεται η φράση: 

« 1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: ».
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του π.δ. 101/2018 (Α΄ 194) οι Αρμόδιες Αρχές 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση 
ενός προγράμματος παρακολούθησης της ραδιενέργει-
ας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των παραμετρικών τιμών που 
καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.».

3. Το σημείο 6 του Παραρτήματος II αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«6. Ελάχιστες συχνότητες δειγματοληψίας και ανάλυ-
σης

α) Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυ-
σης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται 
μέσω δικτύου διανομής ή από βυτίο ή χρησιμοποιείται 
σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων είναι εκείνη που 
καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Όγκος νερού που 
διανέμεται ή παράγεται 
ημερησίως εντός της 
ζώνης ύδρευσης (σε m 3) 
(Σημειώσεις 1 και 2) 

Αριθμός δειγμάτων ανά 
έτος 
(Σημειώσεις 3 και 4) 

Όγκος ≤ 100 (Σημείωση 5) 
100 < όγκος ≤ 1 000 1 
1 000 < όγκος ≤ 10 000 1 

+ 1 για κάθε κλάσμα του 
συνολικού όγκου ίσο 
με 3 300 m 3 / ημέρα ή 
μικρότερο 

10 000 < όγκος ≤ 100 000 3 
+ 1 για κάθε κλάσμα του 
συνολικού όγκου ίσο 
με 10 000 m 3 /ημέρα ή 
μικρότερο 

όγκος > 100 000 10 
+ 1 για κάθε κλάσμα του 
συνολικού όγκου ίσο 
με 25 000 m 3 /ημέρα ή 
μικρότερο 

Σημείωση 1: Ως ζώνη ύδρευσης νοείται μια γεωγρα-
φικά οριοθετημένη περιοχή, εντός της οποίας το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης προέρχεται από μία ή περισ-

σότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νε-
ρού μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ομοιόμορφη.

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές 
ημερολογιακού έτους λαμβάνοντας υπόψη είτε τον όγκο 
νερού είτε τον αριθμό των κατοίκων μιας ζώνης παρο-
χής, θεωρώντας ότι κάθε άτομο καταναλίσκει 200 λίτρα 
ημερησίως.

Σημείωση 3: Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των 
δειγμάτων πρέπει να είναι χρονικά και χωρικά ισοκατα-
νεμημένος.

Σημείωση 4: Στην περίπτωση διαλείπουσας ύδρευσης 
σύντομης διάρκειας, η συχνότητα παρακολούθησης του 
νερού που διανέμεται με βυτία αποφασίζεται από την 
ΕΕΑΕ μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας.

Σημείωση 5: Η συχνότητα δειγματοληψίας καθορίζεται 
σε ένα δείγμα κάθε τρία έτη.

β) Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυ-
σης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που τοποθε-
τείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση καθορίζεται στον 
ακόλουθο πίνακα:

Όγκος ημερησίως 
παραγόμενου νερού που 
τοποθετείται σε φιάλες ή 
δοχεία προς πώληση
(σε m 3) 

Αριθμός δειγμάτων ανά 
έτος 

Όγκος ≤ 1000 1 
1 000 < όγκος ≤ 10 000 1 

+ 1 για κάθε κλάσμα του 
συνολικού όγκου ίσο 
με 3 300 m 3 / ημέρα ή 
μικρότερο 

10 000 < όγκος ≤ 100 000 3 
+ 1 για κάθε κλάσμα του 
συνολικού όγκου ίσο 
με 10 000 m 3 /ημέρα ή 
μικρότερο 

όγκος > 100 000 10 
+ 1 για κάθε κλάσμα του 
συνολικού όγκου ίσο 
με 25 000 m 3 /ημέρα ή 
μικρότερο 

».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Υγείας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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 Αριθμ. Φ. 400/391/240715/Σ. 8975 (2)
Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-

τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-

ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 

Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 

προβληματικών περιοχών. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση 

θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 10).

2. Την αριθμ. 54713/18 Ιουλ. 2019 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζα-
μάνη» (B΄3105).

3. Την αριθμ. 247153α/09 Αυγ. 2019 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄3181).

4. Το αριθμ. 711/Σχ.712-714/02.12.2019 έγγραφο - αί-
τημα του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

1. Την τοποθέτηση, για την κάλυψη αναγκών, των πα-
ρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε Πολυ-
δύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) και Περιφερειακά 
Ιατρεία (Π.Ι.) του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:

α. Στο Π.Π.Ι. Λειψών, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Αναστασόπουλου Λυκούρ-
γου του Γεωργίου, ΣΑ:20100002516, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, 
ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή 
ημερομηνία απολύσεως την 16 Ιουλ. 2020.

β. Στο Π.Π.Ι. Κάσου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του 
οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Παπαδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, 
ΣΑ:21900231315, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσε-
ως την 15 Ιουλ. 2020.

γ. Στο Π.Π.Ι. Σύμης, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του 
οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Αλεξανδρή Δημητρίου του Κων-
σταντίνου, ΣΑ:21100073816, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότη-
τας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απολύσεως την 17 Ιουλ. 2020.

δ. Στο Π.Ι. Αμμουλιανής ευθύνης Κέντρου Υγείας Πα-
λαιοχωρίου (Ν. Χαλκιδική), 4ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Σακκούδη Δημητρίου 
του Αθανασίου, ΣΑ:23700053116, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, 
ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή 
ημερομηνία απολύσεως την 10 Ιουλ. 2020.

ε. Στο Π.Ι. Καλλιράχης ευθύνης ΚΥ Πρίνου Θάσου, 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλίτη θητείας Στρ 
(ΥΓ) Κουλουλία Ιωάννη – Φανουρίου του Σταματίου, 
ΣΑ:24100032916, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσε-
ως την 15 Ιουλ. 2020.

στ. Στο Π.Π.Ι. Συκιάς ευθύνης ΚΥ Αγίου Νικολάου (Ν. 
Χαλκιδικής,) 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλί-
τη θητείας Στρ (ΥΓ) Πυργίδη Νικολάου του Χρήστου, 
ΣΑ:23000112116, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 

Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσε-
ως την 17 Ιουλ. 2020.

ζ. Στο Π.Ι. Αγράφων ευθύνης ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας (Ν. 
Ευρυτανίας), 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλί-
τη θητείας Στρ (ΥΓ) Πάντζιου Σπυρίδωνα του Ιωάννη, 
ΣΑ:25400141216, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσε-
ως την 10 Ιουλ. 2020.

η. Στο Π.Ι. Προυσού ευθύνης ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας (Ν. 
Ευρυτανίας), 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλί-
τη θητείας Στρ (ΥΓ) Κατσαρού Οδυσσέα του Φωτίου, 
ΣΑ:20500159615, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσε-
ως την 14 Ιουλ. 2020.

θ. Στο Π.Ι. Ραπτόπουλου ευθύνης ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας 
(Ν. Ευρυτανίας), 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλί-
τη θητείας Στρ (ΥΓ) Σαλαπάτα – Γκίνη Ιωάννη – Κλεομέ-
νη του Βασιλείου, ΣΑ:20800201016, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, 
ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή 
ημερομηνία απολύσεως την 14 Ιουλ. 2020.

ι. Στο Π.Ι. Αθανάσιου Διάκου ευθύνης ΚΥ Λιδωρικίου 
(Ν. Φωκίδας), 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλίτη 
θητείας Στρ (ΥΓ) Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου του Βα-
σιλείου, ΣΑ:20500232816, της 2019 Δ ́  ΕΣΣΟ, ειδικότητας 
Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απολύσεως την 10 Ιουλ. 2020.

ια. Στο Π.Ι. Αργυρίου ευθύνης ΚΥ Μουζακίου (Ν. 
Καρδίτσας), 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλί-
τη θητείας Στρ (ΥΓ) Πατούλια Δημητρίου του Ιωάννη, 
ΣΑ:14100334314, της 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύ-
σεως την 17 Απρ. 2020.

ιβ. Στο Π.Ι. Γλώσσας ευθύνης ΚΥ Σκοπέλου, 5ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Κράλ-
λη Ιωάννη του Νικολάου, ΣΑ: 25400276915, της 2019 
Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και 
πιθανή ημερομηνία απολύσεως την 15 Ιουλ. 2020.

ιγ. Στο Π.Ι. Πηγών ευθύνης ΚΥ Άνω Καλεντίνης (Ν. 
Άρτας), 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Στρατεύσι-
μου Δίοπου (ΥΙ) Ισαάκ Οβαδία του Μπελογιάννη, ΣΑ: 
14800075414 (ΑΓΜ:78690), της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικό- 
τητας Ιατρού και πιθανή ημερομηνία απολύσεως την 
13 Νοεμ. 2020.

ιδ. Στο Π.Ι. Γοργομύλου ευθύνης ΚΥ Φιλιππιάδας (Ν. 
Πρέβεζας), 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλί-
τη θητείας Στρ (ΥΓ) Μακρόπουλου Ανδρέα του Πάρι, 
ΣΑ:25400156815, της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού 
Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσε-
ως την 11 Ιουν. 2020.

2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών 
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσί-
ασης τους σε αυτές.

3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσι-
μης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών 
θητείας, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και 
στα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται ως χρόνος 
εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαί-
θρου.
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4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την 
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις εν λόγω θέσεις, 
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας 
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και 
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, 
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Άμυνας Υγείας

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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