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Παρακολοφθηςη Ποιότητασ Πόςιμου Υδατοσ
1. Θεςμικό πλαίςιο
ΡΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α) «Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ
προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων…»
ΚΥΑ 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β) «Απαιτοφμενθ ποιότθτα των επιφανειακϊν νερϊν που
προςδιορίηονται για «πόςιμα», «κολφμβθςθ», «διαβίωςθ ψαριϊν ςε γλυκά νερά»…»
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β) «Ροιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ…»
ΚΥΑ 38295/2007 (ΦΕΚ 630Β) «Τροποποίθςθ τθσ Υγειονομικισ Διάταξθσ κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ
ΥΑ Β1/οικ.5508/1998 (ΦΕΚ 960Β) «Αναγνϊριςθ εργαςτθρίων ωσ Κζντρων Αναφοράσ
Εργαςτθριακοφ Ελζγχου Τροφίμων, Ροτϊν και Νερϊν (Ρόςιμων και Θαλαςςινϊν)»
Υ2/2600/2001 “Ροιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ”…»
Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. ΔΥΓ2/οικ.94097/19.07.2007 του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. ΔΥΓ2/οικ.109259/20.08.2007 του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
Διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για τθν «ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ
κατανάλωςθσ» (ΦΕΚ 1082Β)
Διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτθν υπ’ αρικμ. ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.38295/2007 απόφαςθ (ΦΕΚ 986Β)

2. Βαςικζσ ζννοιεσ
 Επιφανειακά νερά (ςτο πλαίςιο του εξεταηόμενου κεςμικοφ πλαιςίου) νοοφνται τα
γλυκά επιφανειακά νερά που χρθςιμοποιοφνται ι προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν
μετά τθν εφαρμογι κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ για τθν παραγωγι πόςιμου νεροφ (άρκρο
2, ΚΥΑ 46399/1352/1986).
Σφμφωνα με τθν παράγραφο Α.1.1 του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 46399/1352/1986, τα νερά που
προορίηονται για παραγωγι πόςιμου νεροφ κατατάςςονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ,
ανάλογα με τθν προβλεπόμενθ επεξεργαςία τουσ:
o

Κατθγορία Α1: νερά μετά από απλι φυςικι επεξεργαςία και απολφμανςθ, ιδίωσ με
ταχεία διφλιςθ και απολφμανςθ

o

Κατθγορία Α2: νερά μετά από κανονικι φυςικι και χθμικι επεξεργαςία και
απολφμανςθ, ιδίωσ με προχλωρίωςθ, ςυςςωμάτωςθ, κροκίδωςθ, κακίηθςθ,
διφλιςθ και απολφμανςθ

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Ρρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν & Λοιπϊν Καταςτροφϊν
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o

Κατθγορία Α3: νερά μετά από εντατικι φυςικι και χθμικι επεξεργαςία και
προχωρθμζνθ απολφμανςθ, ιδίωσ με χλωρίωςθ μζχρι του ςθμείου κραφςεωσ,
ςυςςωμάτωςθ, κροκίδωςθ, κακίηθςθ, διφλιςθ, προςρόφθςθ (ενεργόσ άνκρακασ)
και απολφμανςθ (όηον, τελικι χλωρίωςθ).

 Πόςιμα νερά είναι όλα τα επιφανειακά νερά που προορίηονται για ανκρϊπινθ
κατανάλωςθ και διοχετεφονται από δίκτυο παροχισ ςτθ δθμόςια χριςθ (άρκρο 2, ΚΥΑ
46399/1352/1986).
 Το νερό ανθρώπινησ κατανάλωςησ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 τθσ ΚΥΑ 38295/2007, είναι:
1.

το νερό, είτε ςτθ φυςικι του κατάςταςθ είτε μετά από επεξεργαςία, που
προορίηεται για πόςθ, μαγείρεμα, προπαραςκευι τροφισ ι άλλεσ οικιακζσ χριςεισ,
ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι του και από το εάν παρζχεται από δίκτυο
διανομισ, από βυτίο, ι ςε φιάλεσ ι δοχεία.

2.

το νερό που χρθςιμοποιείται ςτισ επιχειριςεισ παραγωγισ τροφίμων, για τθν
παραςκευι, επεξεργαςία, ςυντιρθςθ ι εμπορία προϊόντων ι ουςιϊν, που
προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.

 Οικιακζσ είναι οι χριςεισ του νεροφ κατά τρόπο που να ζρχεται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ
επαφι με τον ανκρϊπινο οργανιςμό (άρκρο 2, ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπωσ τροποποιικθκε
με τθν παρ.1 τθσ ΚΥΑ 38295/2007).
 Αρμόδιεσ Αρχζσ, για τθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι το
νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ είναι υγιεινό και κακαρό (άρκρο 1, παρ.2.1, ΚΥΑ
ΔΥΓ2/ΓΡ

οικ.38295/2007),

ορίηονται

οι

Υπθρεςίεσ

Υγείασ

των

Νομαρχιακϊν

Αυτοδιοικιςεων, οι κατά το Νόμο αντίςτοιχεσ Υπθρεςίεσ των Ρεριφερειϊν, όπωσ αυτζσ
ορίηονται εκάςτοτε (ΥΡΕ ι Δθμόςιασ Υγείασ ι Υγείασ), και ςε επιτελικό επίπεδο το
Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 12, ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παρ.8 τθσ ΚΥΑ 38295/2007).
Σθμειϊνουμε ότι ςτθν υπ’ αρικμ. ΔΥΓ2/οικ.94097/19.07.2007 Εγκφκλιο του Υπουργείου
Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ οι Υπθρεςίεσ Υγείασ των ΝΑ αναφζρονται ωσ
Διευκφνςεισ Υγείασ των ΝΑ και ζτςι αναφζρονται ςτον παρόντα ενθμερωτικό φάκελο.
 Οι υπεφθυνοι φδρευςησ, ςφμφωνα με το άρκρο 1, παρ.8.2, ΚΥΑ 38295/2007 είναι:


Για το νερό του δικτφου φδρευςθσ:
o Για τισ υδρεφςεισ Διμων ι Κοινοτιτων, ο φορζασ λειτουργίασ του δικτφου (Διμοι,
Κοινότθτεσ, Σφνδεςμοσ Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρίεσ Φδρευςθσ κλπ)

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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o Για τισ βιομθχανίεσ, επιχειριςεισ, ιδρφματα κλπ τα οποία διακζτουν δικι τουσ
φδρευςθ, οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ
o Για τισ βιομθχανίεσ που βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ μζςα ςε βιομθχανικζσ
περιοχζσ με κεντρικό δίκτυο φδρευςθσ, θ ΕΤΒΑ
o Για τισ ιδιωτικζσ υδρεφςεισ, οι ιδιοκτιτεσ ι οι νομείσ των εγκαταςτάςεων
φδρευςθσ


Για το νερό που παρζχεται από βυτία, οι ιδιοκτιτεσ ι οι υπεφκυνοι των βυτίων ι οι
νόμιμοι εκπρόςωποι των επιχειριςεων.

3. Παρακολοφθηςη ποιότητασ νεροφ ανθρώπινησ κατανάλωςησ

Σφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5.1 και 5.2 του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ 38295/2007, οι Αρμόδιεσ
Αρχζσ (όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ):
 Φροντίηουν ϊςτε να λαμβάνονται δείγματα τα οποία να είναι αντιπροςωπευτικά τθσ
ποιότθτασ του νεροφ που καταναλίςκεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
 Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ τθσ
αποτελεςματικι απολφμανςθσ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, όταν αυτι
αποτελεί μζροσ τθσ διαδικαςίασ επεξεργαςίασ ι διανομισ του νεροφ και ότι θ
ςυγκζντρωςθ των παραπροϊόντων απολφμανςθσ ςυγκρατείται ςε όςο το δυνατόν πιο
χαμθλά όρια, χωρίσ να διακυβεφεται θ απολφμανςθ.
Για τθν τιρθςθ των ανωτζρω οι υπεφκυνοι φδρευςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ
καταρτίηουν

κατάλλθλα

προγράμματα

παρακολοφκθςθσ

του

νεροφ

ανκρϊπινθσ

κατανάλωςθσ τα οποία περιλαμβάνουν 3 είδθ παρακολοφκθςθσ:
3.1. Δοκιμαςτική παρακολοφθηςη (Παράρτημα ΙΙ, ΚΤΑ 38295/2007)
Σκοπόσ τθσ δοκιμαςτικισ παρακολοφκθςθσ είναι να παρζχονται, ςε τακτικι βάςθ, ςτοιχεία
για τθν οργανολθπτικι και μικροβιολογικι ποιότθτα του νεροφ που διατίκεται για
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
επεξεργαςίασ του πόςιμου φδατοσ (ιδίωσ τθσ απολφμανςθσ) εφόςον γίνεται, ϊςτε να
διαπιςτωκεί κατά πόςον το νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ τθρεί τισ ςχετικζσ παραμετρικζσ
τιμζσ. Στον Ρίνακα 2 ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ αναφζρονται οι παράμετροι που
υπόκεινται ςε δοκιμαςτικι παρακολοφκθςθ.
3.2. Ελεγκτική παρακολοφθηςη (Παράρτημα ΙΙ, ΚΤΑ 38295/2007)
Σκοπόσ τθσ ελεγκτικισ παρακολοφκθςθσ είναι να παρζχονται τα ςτοιχεία που απαιτοφνται
για να διαπιςτωκεί κατά πόςον τθροφνται όλεσ οι παραμετρικζσ τιμζσ τθσ ΚΥΑ 38295/2007.
Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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Πλεσ οι παράμετροι που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ ΚΥΑ 38295/2007 και
παρατίκενται ςτον Ρίνακα 1 του Ραραρτιματοσ του παρόντοσ υπόκεινται ςε ελεγκτικι
παρακολοφκθςθ, εκτόσ αν οι αρμόδιεσ Αρχζσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του
παρόντοσ, αποφανκοφν, για χρονικι περίοδο που κακορίηουν οι ίδιεσ, ότι μια παράμετροσ
δεν υπάρχει πικανότθτα να εμφανιςτεί ςε μια δεδομζνθ παροχι νεροφ ςε ςυγκεντρϊςεισ
οι οποίεσ κα δθμιουργοφςαν κίνδυνο παραβίαςθσ τθσ αντίςτοιχθσ παραμετρικισ τιμισ. Τα
παραπάνω δεν ιςχφουν για τισ παραμζτρουσ ςχετικά με τθ ραδιενζργεια, οι οποίεσ
παρακολουκοφνται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ παρακολοφκθςθσ που κεςπίηονται με
διαδικαςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
3.3. υμπληρωματική παρακολοφθηςη (Παράρτημα ΙΙ, ΚΤΑ 38295/2007)
Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ θ εξζταςθ
τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ, ερευνοφνται επιπλζον παράμετροι, οι οποίεσ
αναφζρονται μαηί με τθν παραμετρικι τουσ τιμι, ςτον Ρίνακα 3 ςτο Ραράρτθμα του
παρόντοσ.

4. Ποιοτικζσ προδιαγραφζσ για το νερό ανθρώπινησ κατανάλωςησ
Οι τιμζσ των παραμζτρων του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ κακορίηονται ςτο
Ραράρτθμα Ι τθσ ΚΥΑ 38295/2007 και δίδονται ςτον Ρίνακα 1 ςτο Ραράρτθμα του
παρόντοσ. Οι παραμετρικζσ τιμζσ αυτζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
πρζπει να τθροφνται:
o

για το νερό που παρζχεται από το δίκτυο διανομισ, ςτο ςθμείο, εντόσ του κτιρίου ι
τθσ κτιριακισ εγκατάςταςθσ, ςτο οποίο βγαίνει από τθ βρφςθ, που χρθςιμοποιείται
ςυνικωσ για παροχι νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ

o

για το νερό που παρζχεται από βυτίο, ςτο ςθμείο όπου το νερό εξζρχεται από αυτό

o

για το νερό που τοποκετείται ςε φιάλεσ ι δοχεία προσ πϊλθςθ, ςτο ςθμείο όπου το
νερό τοποκετείται ςε αυτά

o

για το νερό που χρθςιμοποιείται ςε επιχείρθςθ παραγωγισ τροφίμων, ςτο ςθμείο
όπου αυτό χρθςιμοποιείται.

5. Εργαςτήρια (ΤΑ Β1/οικ.5508/1998)
Λόγω τθσ ανάγκθσ υποςτιριξθσ των λειτουργιϊν των Διευκφνςεων του Υπουργείου Υγείασ
& Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, του Εκνικοφ Κζντρου Επιδθμιολογικισ Ραρακολοφκθςθσ και
Ραρζμβαςθσ και των Υγειονομικϊν Υπθρεςιϊν των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων ςχετικά
Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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με τον υγειονομικό και εργαςτθριακό ζλεγχο τροφίμων, ποτϊν και νερϊν (πόςιμων και
καλαςςινϊν) με ςκοπό τθν αποτελεςματικι προςταςία και προαγωγι τθσ Δθμόςιασ
Υγείασ, αναγνωρίςτθκαν τα παρακάτω εργαςτιρια ωσ Κζντρα Αναφοράσ Εργαςτθριακοφ
Ελζγχου Τροφίμων, Ροτϊν και Νερϊν (πόςιμων και καλαςςινϊν):
1. Εργαςτιριο Υγιεινισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ωσ
Κζντρο

Αναφοράσ

Ελζγχου

Νερϊν

και

Τροφίμων

για

τισ

Νομαρχιακζσ

Αυτοδιοικιςεισ των Υγειονομικϊν Ρεριφερειϊν Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ,
Κεντρικισ Μακεδονίασ και Δυτικισ Μακεδονίασ
2. Εργαςτιριο Υγιεινισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ωσ Κζντρο
Αναφοράσ Ελζγχου Νερϊν και Τροφίμων για τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ τθσ
Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Θπείρου και Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ Κζρκυρασ και
Λευκάδασ
3. Εργαςτιριο Υγιεινισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ωσ Κζντρο
Αναφοράσ Ελζγχου Νερϊν και Τροφίμων για τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ τθσ
Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ
Κεφαλλθνίασ και Ηακφνκου
4. Εργαςτιριο Βακτθριολογίασ – Ραραςιτολογίασ – Ηωονόςων και Γεωγραφικισ
Ιατρικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ ωσ Κζντρο Αναφοράσ
Ελζγχου Νερϊν και Τροφίμων για τθν Υγειονομικι Ρεριφζρεια Κριτθσ
5. Εργαςτιριο Μικροβιολογίασ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ωσ
Κζντρο Αναφοράσ Τυποποίθςθσ με τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ των ςτελεχϊν που
απομονϊνονται από τρόφιμα και νερά από όλθ τθν επικράτεια.

6. Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ ποιότητασ του πόςιμου νεροφ
6.1. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ
Το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςυγκεντρϊνει όλα τα ςχετικά ςτοιχεία από
τισ Υπθρεςίεσ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και ςυνεργάηεται με το Υπουργείο Εςωτερικϊν για
τθν αξιολόγθςι τουσ και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Το
Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αποςτζλλει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, για
κάκε ςχετικι ενθμζρωςθ και εμπρόκεςμθ γνωςτοποίθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (άρκρο
1, παρ.8.1.3, ΚΥΑ 38295/2007).
Επιπλζον, ςυντάςςει και δθμοςιεφει ζκκεςθ, ανά τριετία, για τθν ποιότθτα του νεροφ
ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν και τθ διαβιβάηει
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εντόσ δφο μθνϊν από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (άρκρο 1, παρ.9.2, ΚΥΑ
38295/2007).
6.2. Περιφζρειεσ/Διευθφνςεισ Τδάτων και Τπηρεςίεσ Τγείασ
Οι Υπθρεςίεσ Υγείασ των Ρεριφερειϊν παρακολουκοφν τθν ορκι εφαρμογι του κεςμικοφ
πλαιςίου ςτα γεωγραφικά όρια ευκφνθσ τουσ (άρκρο 1, παρ.8.1.2, ΚΥΑ 38295/2007).
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 7 του ΡΔ 51/2007, ςε κάκε περιοχι λεκάνθσ
απορροισ ποταμοφ οι Διευκφνςεισ Υδάτων με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Διευκφνςεων Υγείασ
των Ρεριφερειϊν προςδιορίηουν:
 Πλα τα υδατικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν απόλθψθ πόςιμου φδατοσ με
ςκοπό τθν ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και παρζχουν κατά μζςο όρο άνω των 10 m3
θμερθςίωσ ι εξυπθρετοφν περιςςότερα από 50 άτομα
 Τα υδατικά ςυςτιματα που προορίηονται για τζτοια χριςθ μελλοντικά
Οι Διευκφνςεισ Υδάτων με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Διευκφνςεων Υγείασ παρακολουκοφν τα
υδατικά ςυςτιματα τα οποία παρζχουν κατά μζςο όρο άνω των 100 m3 θμερθςίωσ,
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ του ΡΔ 51/2007 (άρκρο 7, παρ.1, ΡΔ 51/2007).
Θ Διεφκυνςθ Υδάτων και θ Υπθρεςία Υγείασ τθσ Ρεριφζρειασ εξαςφαλίηει ότι, με το
κακεςτϊσ επεξεργαςίασ του νεροφ που εφαρμόηεται, το νερό που προκφπτει πλθροί τισ
απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ, κατ’
εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ (άρκρο 7, παρ.2, ΡΔ 51/2007).
Τζλοσ, οι Διευκφνςεισ Υδάτων με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Διευκφνςεων Υγείασ των
Ρεριφερειϊν εξαςφαλίηουν τθν προςικουςα προςταςία των προςδιοριηόμενων υδατικϊν
ςυςτθμάτων με ςκοπό να αποφευχκεί θ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ και κατ’ επζκταςθ
να μειωκεί ο βακμόσ κακαριςμοφ που απαιτείται για τθν παραγωγι πόςιμου φδατοσ. Ο
Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Ρεριφζρειασ μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Υδάτων και τθσ
Διεφκυνςθσ Υγείασ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Υδάτων, μπορεί
αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, να κακορίςει ηϊνεσ αςφαλείασ για τα υδατικά ςυςτιματα τα
οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν απόλθψθ πόςιμου φδατοσ (άρκρο 7, παρ. 3, ΡΔ 51/2007).
6.3. Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικήςεισ/Διευθφνςεισ Τγείασ
Τθν ευκφνθ τθσ διενζργειασ εποπτικϊν ελζγχων τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ ζχουν οι
Διευκφνςεισ Υγείασ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (άρκρο 1, παρ.8.1.1, ΚΥΑ
38295/2007) ενϊ οι αναλφςεισ των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τουσ ελζγχουσ
αυτοφσ γίνονται από δθμόςια, κεντρικά ι περιφερειακά εργαςτιρια ι εξειδικευμζνα
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εργαςτιρια άλλων φορζων του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα (άρκρο 1, παρ.8.3, ΚΥΑ
38295/2007).
Οι Διευκφνςεισ Υγείασ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων οργανϊνουν και εφαρμόηουν
προγράμματα ολοκλθρωμζνων υγειονομικϊν αναγνωρίςεων των ςυςτθμάτων φδρευςθσ
και ενθμερϊνουν ςχετικά τθν οικεία Ρεριφζρεια και τθ Διεφκυνςθ Υγειονομικισ Μθχανικισ
& Υγιεινισ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (άρκρο 1,
παρ.8.1.1, ΚΥΑ 38295/2007). Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο ΔΥΓ2/οικ.94097/2007 του
Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, θ υγειονομικι αναγνϊριςθ των διαφόρων
τμθμάτων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και του τρόπου λειτουργίασ του ςε ςυνδυαςμό με
λιψθ δειγμάτων νεροφ για εργαςτθριακζσ εξετάςεισ και τον ζλεγχο του υπολειμματικοφ
χλωρίου, είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να παρακολουκείται ςυςτθματικά θ κατάςταςθ
των ςυςτθμάτων φδρευςθσ. Τα κυριότερα ςτοιχεία που εξετάηονται κατά τθν αναγνϊριςθ
είναι:
 Θ λεκάνθ απορροισ υδρολθψίασ
 Θ πθγι υδρολθψίασ
 Οι εξωτερικοί αγωγοί
 Το αντλιοςτάςιο
 Οι δεξαμενζσ
 Το δίκτυο διανομισ
 Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ
 Θ απολφμανςθ
 Οι εςωτερικζσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ
6.4. Αρμόδιεσ Αρχζσ (ΤΤΚΑ, Τπηρεςίεσ Τγείασ Περιφζρειασ, Διευθφνςεισ Τγείασ ΝΑ)
Σε περίπτωςθ που το νερό δεν τθρεί τισ παραμετρικζσ του τιμζσ, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ (όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 38295/2007 και αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ)
εξαςφαλίηουν ότι αναλαμβάνονται το ταχφτερο δυνατόν, οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ποιότθτάσ του και δίνουν προτεραιότθτα ςτθν εφαρμογι τουσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ μεταξφ άλλων και το βακμό υπζρβαςθσ των ςχετικϊν παραμετρικϊν
τιμϊν και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία (άρκρο 1, παρ.6.2, ΚΥΑ
38295/2007).
Ανεξάρτθτα του αν ζχει ςθμειωκεί ι όχι θ μθ τιρθςθ των παραμετρικϊν τιμϊν, οι Αρμόδιεσ
Αρχζσ εξαςφαλίηουν ότι θ παροχι νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, το οποίο αποτελεί
ενδεχόμενο κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία απαγορεφεται και διακόπτεται ι περιορίηεται
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θ χριςθ του ι αναλαμβάνονται οι αναγκαίεσ ενζργειεσ για να προςτατευτεί θ ανκρϊπινθ
υγεία. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι καταναλωτζσ ενθμερϊνονται αμζςωσ ςχετικά και τουσ
παρζχονται οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ. Οι υπεφκυνοι φδρευςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ
αρμόδιεσ Αρχζσ αποφαςίηουν ποιεσ ενζργειεσ κα πρζπει να αναλθφκοφν, λαμβάνοντασ
επίςθσ υπόψθ τουσ κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία οι οποίοι κα προζκυπταν από τυχόν
διακοπι τθσ παροχισ ι περιοριςμό τθσ χριςθσ νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. Οι
αρμόδιεσ Αρχζσ καταρτίηουν κατευκυντιριεσ οδθγίεσ προσ τουσ υπευκφνουσ φδρευςθσ για
τθν εκπλιρωςθ των ανωτζρω υποχρεϊςεων (άρκρο 1, παρ.6.3, ΚΥΑ 38295/2007).
6.5. Τπεφθυνοι Υδρευςησ
Οι υπεφκυνοι φδρευςθσ, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο υπ’ αρικμ. ΔΥΓ2/οικ.94097/19.07.2007
του Υπουργείου Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, φζρουν τθν ευκφνθ τθσ μελζτθσ,
καταςκευισ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ, τθσ διενζργειασ
υγειονομικϊν αναγνωρίςεων, εργαςτθριακϊν εξετάςεων και γενικά τθσ λιψθσ κάκε
μζτρου, προκειμζνου να παρζχεται πόςιμο νερό ςε ποςότθτα επαρκι για τισ ανάγκεσ του
υδρευόμενου πλθκυςμοφ χωρίσ διακοπζσ, και το ςφςτθμα φδρευςθσ να είναι απαλλαγμζνο
από κάκε υγειονομικό κίνδυνο.
Ακόμα, οι υπεφκυνοι φδρευςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια εγκφκλιο, υποχρεοφνται:
 Να κζτουν ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων υγειονομικϊν αρχϊν το αρχείο υγειονομικϊν
αναγνωρίςεων, εργαςτθριακϊν εξετάςεων, το θμερολόγιο φδρευςθσ (που οφείλουν να
τθροφν), κακϊσ και κάκε πλθροφορία και ςτοιχείο που αφορά ςτθν εκλογι τθσ πθγισ
υδρολθψίασ, και τθ μελζτθ, καταςκευι, λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ
φδρευςθσ, και το χρθςιμοποιοφμενο προςωπικό.
 Να γνωςτοποιοφν αμζςωσ ςτθ Διεφκυνςθ Υγείασ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ
Αυτοδιοίκθςθσ κάκε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίηεται, κακϊσ και τα μζτρα που κα
λθφκοφν για τθν εξουδετζρωςι του
 Να ςυμμορφϊνονται ςτισ υποδείξεισ των οικείων υπθρεςιϊν υγείασ
 Να διενεργοφν τθν προβλεπόμενθ ςφμφωνα με τθν ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β)
Υγειονομικι Διάταξθ υποχρεωτικι απολφμανςθ που επιβάλλεται για υδρεφςεισ, που
εξυπθρετοφν οικιςμοφσ άνω των 3000 κατοίκων
 Να ανακζςουν ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο (με μόνιμο αναπλθρωτι του για τισ
περιπτϊςεισ απουςίασ του), τθν παρακολοφκθςθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ απολφμανςθσ του πόςιμου νεροφ για τθ ςωςτι εφαρμογι
τθσ απολφμανςθσ. Τα ονόματα των ωσ άνω προςϊπων (τακτικοφ και αναπλθρωτι) κα
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αποςτζλλονται

εγγράφωσ

ςτθ

Διεφκυνςθ

Υγείασ

τθσ

οικείασ

Νομαρχιακισ

Αυτοδιοίκθςθσ, θ οποία μπορεί να μθν τα εγκρίνει και να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι
τουσ, εφόςον κρικοφν ανεπαρκι για τθν εργαςία αυτι. Τα ωσ άνω ςτοιχεία
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτθν οικεία Ρεριφζρεια.
 Να τθροφν ειδικό βιβλίο, ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα μετριςεων
υπολειμματικοφ χλωρίου, οι οποίεσ κα γίνονται με ςυχνότθτεσ που κακορίηονται ςτθν
ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγειονομικι Διάταξθ και προςδιορίηεται με τθ
χρωματομετρικι μζκοδο DPD (διαικυλοπαραφαινυλοδιαμίνθ) και όχι τθσ ορκοτολιδίνθσ
 Να διενεργοφν δειγματολθπτικοφσ και εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ ςε αντιπροςωπευτικά
προκακοριςμζνα ςθμεία ολόκλθρου του δικτφου διανομισ από τθν πθγι υδρολθψίασ
μζχρι τθ διάκεςθ ςτον καταναλωτι. Ρροσ τοφτο πρζπει να καταρτίςουν προγράμματα
παρακολοφκθςθσ, τα οποία κα αναφζρονται μεταξφ άλλων και ςτον κακοριςμό των
ςθμείων δειγματολθψίασ. Ζνα ποςοςτό δειγμάτων πρζπει να λαμβάνεται από ςτακερά
ςθμεία (αντλιοςτάςια, δεξαμενζσ αποκικευςθσ) κακϊσ επίςθσ και ςε μζρθ όπου
υπιρξαν προβλιματα ςτο παρελκόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαία ςτο δίκτυο
μεταξφ των οποίων κα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότθτα πολυςφχναςτα κτίρια
(νοςοκομεία, ςχολεία, δθμόςια κτίρια κλπ) και άλλεσ κζςεισ που υπάρχει μεγάλθ
πικανότθτα κινδφνου μόλυνςθσ, πχ διακλαδϊςεισ, ςθμεία υποπίεςθσ. Τα προγράμματα
αυτά υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Υγείασ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ προσ
ζγκριςθ, μαηί με τθν κατάλλθλθ απεικόνιςθ ςε ςχζδια των ςθμείων δειγματολθψίασ, και
κοινοποιοφνται ςτισ Ρεριφζρειεσ.
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 8.3 του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ 38295/2007, οι αναλφςεισ των
δειγμάτων που προζρχονται από δοκιμαςτικι ι ελεγκτικι παρακολοφκθςθ του νεροφ,
γίνονται ςε οργανωμζνα εργαςτιρια των ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, εταιριϊν φδρευςθσ ι ιδιωτικϊν
διαπιςτευμζνων εργαςτθρίων.
Στον πίνακα 4 ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ παρατίκενται ςυνοπτικά οι δράςεισ για τθν
ποιότθτα του πόςιμου νεροφ ςε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο.

7. Διαςφάλιςη ποιότητασ πόςιμου νεροφ ςε περίπτωςη εκτάκτων αναγκών –
καταςτροφών (Εγκφκλιοσ ΔΤΓ2/οικ.109259/2007)
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ οι ΟΤΑ και οι φορείσ φδρευςθσ είναι
υπεφκυνοι για τθν παροχι υγιεινοφ πόςιμου νεροφ, ςε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ
Υγείασ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και άλλων ςυναρμόδιων φορζων.
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Ειδικότερα, ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν (π.χ. πυρκαγιϊν ςειςμϊν, πλθμμυρϊν,)
και ζντονων καιρικϊν φαινομζνων (π.χ. βροχοπτϊςεων), ςτθ διάρκεια των οποίων υπάρχει
μεγάλθ πικανότθτα πρόκλθςθσ μθχανικϊν βλαβϊν ςτο δίκτυο φδρευςθσ και ειςόδου ς’
αυτό ξζνων υλϊν (π.χ. αιωροφμενα ςωματίδια, χϊματα, λάςπεσ κλπ), που είναι δυνατόν να
υποβακμίςουν τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ (π.χ. μεταβολι φυςικοχθμικϊν
παραμζτρων του νεροφ από αλλαγι αλκαλικότθτασ εδάφουσ, θλεκτροχθμικοφ δυναμικοφ
του υλικοφ φδρευςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ διαβρωτικότθτα του νεροφ, μικροβιολογικι
μόλυνςθ του νεροφ), πρζπει να διενεργθκεί αμζςωσ υγειονομικόσ ζλεγχοσ λειτουργίασ των
ςυςτθμάτων φδρευςθσ (γεϊτρθςθ ι πθγι υδρολθψίασ, δεξαμενζσ, εγκαταςτάςεισ, δίκτυο
διανομισ) και αποχζτευςθσ. Συγκεκριμζνα, πρζπει να διερευνθκεί θ πικανότθτα ι θ
δθμιουργία οποιαςδιποτε διαρροισ (κραφςθ ςωλινων, εμπόδια ςτθ ροι, κλπ) που μπορεί
να δθμιουργιςει πρόβλθμα υγιεινότθτασ του πόςιμου νεροφ και
Α. ε περίπτωςη διαπίςτωςησ βλαβών ςτο δίκτυο φδρευςησ θα πρζπει:
 Να διενεργθκεί άμεςα λεπτομερισ υγειονομικι αναγνϊριςθ και διερεφνθςθ των αιτίων
του

προβλιματοσ

κακϊσ

και

εργαςτθριακόσ

ζλεγχοσ

(μικροβιολογικζσ

και

φυςικοχθμικζσ παράμετροι) μετά από κατάλλθλθ δειγματολθψία. Τα δείγματα νεροφ κα
πρζπει να λθφκοφν από κρίςιμα ςθμεία του δικτφου φδρευςθσ, όπωσ ςτισ γεωτριςεισ ι
πθγζσ υδρολθψίασ, δεξαμενζσ τροφοδοςίασ νεροφ, και ςε διάφορα ςθμεία του δικτφου,
κυρίωσ όμωσ ανάντθ και κατάντθ του ςθμείου βλάβθσ του αγωγοφ φδρευςθσ.
 Εφόςον υφίςτανται βάςιμεσ ενδείξεισ υπζρβαςθσ τιμϊν ποιοτικϊν παραμζτρων του
πόςιμου νεροφ κα πρζπει ςε ςυνεργαςία με τουσ υπευκφνουσ φδρευςθσ να λθφκοφν τα
κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ:
o

Διακοπι τθσ υδροδότθςθσ μζχρι τθν αποκατάςταςθ των προβλθμάτων και τθν
εξαςφάλιςθ των ποιοτικϊν παραμζτρων εντόσ των ορίων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
με παράλλθλθ ενθμζρωςθ των κατοίκων και λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ
προςωρινισ διακοπισ τθσ υδροδότθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ (τροφοδοςία με
κατάλλθλθσ ποιότθτασ πόςιμο νερό *μεταφορά με βυτία (υδροφόρεσ)+ ι
εμφιαλωμζνα νερά

o

Σφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ μετά από κάκε
επιςκευι ςε τμιμα αγωγοφ να γίνεται υπερχλωρίωςθ με διάλυμα χλωρίου υψθλισ
ςυγκζντρωςθσ και αντίςτοιχο χρόνο παραμονισ

o

Μετά τον εντοπιςμό του προβλιματοσ και τθν αντιμετϊπιςι του (αποκατάςταςθ
τθσ βλάβθσ του δικτφου, λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ πθγισ κλπ), εφόςον το

Υπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Ρρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Τεχνολογικϊν & Λοιπϊν Καταςτροφϊν

Σελίδα 10 από 17

πρόβλθμα είναι γενικευμζνο, να εφαρμοςκεί το μζτρο τθσ υπερχλωρίωςθσ τθσ
δεξαμενισ υδροδότθςθσ και όλου του μικουσ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ με
διάλυμα χλωρίου υψθλισ ςυγκζντρωςθσ και αντίςτοιχο χρόνο παραμονισ, το οποίο
ςτθ ςυνζχεια κα απορριφκεί και μετά να ξεκινιςει θ επαναλειτουργία του δικτφου.
 Εάν ζχουν εμφανιςκεί κροφςματα γαςτρεντερίτιδασ να διερευνθκεί θ ςυςχζτιςθ τθσ
εμφάνιςθσ των κρουςμάτων γαςτρεντερίτιδασ με τθν πρόκλθςθ βλαβϊν και τθν
εκτζλεςθ ζργων ςτο δίκτυο φδρευςθσ τθσ πόλθσ
Β. Εφ’ όςον διαπιςτώνεται με ςυνεχείσ ελζγχουσ ότι δεν υπάρχουν βλάβεσ ςτο δίκτυο και
ειςροή ξζνων ςωμάτων, ουςιών κλπ, κα πρζπει οι υπεφκυνοι φδρευςθσ και οι
υγειονομικζσ αρχζσ να βρίςκονται ςε επαγρφπνθςθ και οι δειγματολθπτικοί και
εργαςτθριακοί ζλεγχοι του νεροφ ςε κρίςιμα ςθμεία του δικτφου φδρευςθσ να είναι
ςυςτθματικοί, οι τιμζσ του υπολειμματικοφ χλωρίου να ελζγχονται ςυςτθματικά και να
αυξθκεί θ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ και άλλων ποιοτικϊν παραμζτρων του πόςιμου
νεροφ κατά τθν κρίςθ τθσ Δ/νςθσ Υγείασ. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ ςπουδαιότθτα
διενζργειασ υγειονομικισ αναγνϊριςθσ, δεδομζνου ότι κάκε εργαςτθριακι εξζταςθ
αντικατοπτρίηει μόνον τθν κατάςταςθ τθσ ςτιγμισ τθσ δειγματολθψίασ, ενϊ θ υγειονομικι
αναγνϊριςθ επιτρζπει τθν επιςιμανςθ των υπαρκτϊν και ακόμθ δυνθτικϊν κινδφνων.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πίνακασ 1: Παραμετρικζσ

τιμζσ

για

πόςιμο

νερό

(υπόκεινται

ςε

ελεγκτική

παρακολοφθηςη, Παράρτημα Ι, ΚΤΑ 38295/2007 και υπό τουσ περιοριςμοφσ που
αναφζρονται ςτο εν λόγω Παράρτημα)
A/A

Παράμετροσ

Παραμετρική τιμή

Μικροβιολογικζσ παράμετροι
1

Escherichia coli (E. coli)

0/100ml

2

Εντερόκοκκοι

0/100ml

Μικροβιολογικζσ παράμετροι για νερό που πωλείται ςε δοχεία ή φιάλεσ
3

Escherichia coli (E. coli)

0/250ml

4

Εντερόκοκκοι

0/250ml

5

Pseudomonas aeruginosa

6

o

Αρικμόσ αποικιϊν ςε 22 C

100/ml

7

Αρικμόσ αποικιϊν ςε 37 C

o

20/ml

8

Ακρυλαμίδιο

0.10 μg/l

0/250ml

Χημικζσ παράμετροι
9

Αντιμόνιο

5.0 μg/l

10

Αρςενικό

10 μg/l

11

Βενηόλιο

12

Βενηο-α-πυρζνιο

13

Βόριο

14

Βρωμικά

10 μg/l

15

Κάδμιο

5.0 μg/l

16

Χρϊμιο

50 μg/l

17

Χαλκόσ

2.0 μg/l

18

Κυανιοφχα

50 μg/l

19

1,2-διχλωροαικάνιο

3.0 μg/l

20

Επιχλωρυδρίνθ

0.10 μg/l

21

Φκοριοφχα

1.5 μg/l

22

Μόλυβδοσ

10 μg/l

23

Υδράργυροσ

1.0 μg/l

24

Νικζλιο

20 μg/l

25

Νιτρικά

50 μg/l

26

Νιτρϊδθ

0,50 μg/l

27

Ραραςιτοκτόνα

0,10 μg/l

28

Σφνολο παραςιτοκτόνων

0,50 μg/l

29

Ρολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ

0,10 μg/l

30

Σελινιο

31

Άκροιςμα τετραχλωροαικενίου και τριχλωροαικενίου

10 μg/l

32

Ολικά τριαλογονομεκάνια

100 μg/l

33

Βινυλοχλωρίδιο

0,50 μg/l

34

Αργίλιο

200 μg/l

35

Αμμϊνιο

0.50 mg/l

36

Χλωριοφχα

250 mg/l

1.0 μg/l
0.010 μg/l
1.0 μg/l

10 μg/l

Ενδεικτικζσ παράμετροι
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A/A

Παράμετροσ

Παραμετρική τιμή

37

Clostridium perfringens (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπόρων)

38

Χρϊμα

39

Αγωγιμότθτα

40

Συγκζντρωςθ ιόντων υδρογόνου

41

Σίδθροσ

200 μg/l

42

Μαγγάνιο

50 μg/l

43

Οςμι

44

Οξειδωςιμότθτα

45

Θειικά

46

Νάτριο

200 mg/l

47

Γεφςθ

Αποδεκτό για τουσ
καταναλωτζσ και άνευ
αςυνικουσ μεταβολισ

48

Αρικμόσ αποικιϊν ςε 22 C και 37 C

49

Κολοβακτθριοειδι

50

Ολικόσ οργανικόσ άνκρακασ (TOC)

51

Υπολειμματικό χλϊριο

Αποδεκτό για τουσ
καταναλωτζσ και άνευ
αςυνικουσ μεταβολισ
-1
ο
2500 μS cm ςτουσ 20 C
≥ 6.5 και ≤ 9.5 μονάδεσ pH

Αποδεκτό για τουσ
καταναλωτζσ και άνευ
αςυνικουσ μεταβολισ
5.0 mg/l O2
250 mg/l

ο

52

0/100ml

ο

Άνευ αςυνικουσ μεταβολισ
0/100ml
Άνευ αςυνικουσ μεταβολισ

Θολότθτα

Αποδεκτό για τουσ
καταναλωτζσ και άνευ
αςυνικουσ μεταβολισ

Παράμετροι ραδιενζργειασ
53

Τρίτιο

100 becquerel/l

54

Ολικι ενδεικτικι δόςθ

0.10 mSv/ζτοσ
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Πίνακασ 2. Παράμετροι που υπόκεινται ςε δοκιμαςτική παρακολοφθηςη (ΚΤΑ
38295/2007)
Αργίλιο
Αμμϊνιο
Χρϊμα
Αγωγιμότθτα
Clostridium Perfringens (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπόρων)
Escherichia coli (E. coli)
Συγκζντρωςθ ιόντων υδρογόνου
Σίδθροσ
Νιτρϊδθ
Οςμι
Pseudomonas aeruginosa
Γεφςθ
ο
ο
Αρικμόσ αποικιϊν ςε 22 C και 37 C
Κολοβακτθριοειδι
Θολότθτα
Υπολειμματικό χλϊριο

Πίνακασ 3. Παράμετροι που υπόκεινται ςε ςυμπληρωματική παρακολοφθηςη (ΚΤΑ
38295/2007)
Παράμετροσ
PCBs - PCTs
Άργυροσ
Φαινολικζσ ενϊςεισ
(πλθν πενταχλωροφαινόλθσ)
Υδρογονάνκρακεσ εν διαλφςει ι
εν γαλακτϊματι - Ορυκτζλαια
Επιφανειοδραςτικοί παράγοντεσ
Φϊςφοροσ (2Ο5)
Ξθρό υπόλειμμα
Κάλιο
Υδρόκειο

Παραμετρική τιμή
0.5
0.1
10

Μονάδα
μg/l
μg/l
μg/l

0.5

μg/l

10

μg/l

200
5
1500
12
Μθ ανιχνεφςιμο
οργανολθπτικά

μg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ημειώςεισ
Άκροιςμα ςυγκεντρϊςεων
Μεμονωμζνθ ουςία
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Οργανωμζνα εργαςτήρια
των ΟΣΑ, ΔΕΤΑ, εταιριών
φδρευςησ ή ιδιωτικά
διαπιςτευμζνα εργαςτήρια

√

Δημόςια, κεντρικά ή
περιφερειακά εργαςτήρια
ή εξειδικευμζνα
εργαςτήρια άλλων φορζων
του ευρφτερου Δημόςιου
τομζα

Τπεφθυνοι Υδρευςησ*

√

Εργαςτήρια Αναφοράσ

Διεφθυνςη Τγείασ (ΝΑ)

Τπηρεςίεσ Τγείασ
(Περιφζρεια)

√

Διεφθυνςη Τδάτων
(Περιφζρεια)

√

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Τπουργείο Εςωτερικών

Συγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ όλων των ςτοιχείων που αφοροφν τθ
δθμόςια υγεία και λιψθ μζτρων για τθν προςταςία αυτισ
Σφνταξθ και δθμοςίευςθ ζκκεςθσ για τθν ποιότθτα του νεροφ
ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ
Αποςτολι των ςτοιχείων που απαιτοφνται για κάκε ςχετικι
ενθμζρωςθ και εμπρόκεςμθ γνωςτοποίθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθ ορκισ εφαρμογισ κεςμικοφ πλαιςίου ςτα όρια
ευκφνθσ τουσ
Ρροςδιοριςμόσ υδατικϊν ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για
τθν απόλθψθ πόςιμου νεροφ ι που προορίηονται για τζτοια χριςθ
μελλοντικά και παρακολοφκθςθ αυτϊν

Τπουργείο Τγείασ &
Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ

Πίνακασ 4. Δράςεισ για την ποιότητα του πόςιμου νεροφ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

√
√
√
√

√

Διαςφάλιςθ ότι το νερό μετά τθν επεξεργαςία του πλθροί τισ
απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ

√

√

Εξαςφάλιςθ προςικουςασ προςταςίασ των υδατικϊν ςυςτθμάτων
που χρθςιμοποιοφνται για τθν απόλθψθ πόςιμου νεροφ

√

√

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ πόςιμου νεροφ ςε περίπτωςθ εκτάκτων
αναγκϊν - καταςτροφϊν
Κακοριςμόσ ηωνϊν αςφαλείασ για τα υδατικά ςυςτιματα που
χρθςιμοποιοφνται για τθν απόλθψθ πόςιμου φδατοσ
Διενζργεια εποπτικϊν ελζγχων τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ
Οργάνωςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ολοκλθρωμζνων
υγειονομικϊν αναγνωρίςεων των ςυςτθμάτων φδρευςθσ και
ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ και του Υπουργείου Υγείασ &

√

√

√
√
√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

Οργανωμζνα εργαςτήρια
των ΟΣΑ, ΔΕΤΑ, εταιριών
φδρευςησ ή ιδιωτικά
διαπιςτευμζνα εργαςτήρια

√

Δημόςια, κεντρικά ή
περιφερειακά εργαςτήρια
ή εξειδικευμζνα
εργαςτήρια άλλων φορζων
του ευρφτερου Δημόςιου
τομζα

√

Εργαςτήρια Αναφοράσ

√

Τπεφθυνοι Υδρευςησ*

Διεφθυνςη Τγείασ (ΝΑ)

√

Διεφθυνςη Τδάτων
(Περιφζρεια)

√

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Τπηρεςίεσ Τγείασ
(Περιφζρεια)

Τπουργείο Εςωτερικών

Τπουργείο Τγείασ &
Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ

√

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

Λιψθ μζτρων ϊςτε να λαμβάνονται δείγματα αντιπροςωπευτικά
τθσ ποιότθτασ του νεροφ που καταναλϊνεται ςε όλθ τθ διάρκεια
του ζτουσ
Αποκατάςταςθ ποιότθτασ πόςιμου νεροφ ςε περίπτωςθ που δεν
πλθρεί τισ παραμετρικζσ του τιμζσ
Λιψθ μζτρων ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ τθσ
αποτελεςματικισ απολφμανςθσ του νεροφ ανκρϊπινθσ
κατανάλωςθσ
Απαγόρευςθ, διακοπι ι περιοριςμόσ τθσ χριςθσ του πόςιμου
νεροφ ι ανάλθψθ απαραίτθτων δράςεων για τθν προςταςία τθσ
ανκρϊπινθσ υγείασ ςε περίπτωςθ που αποτελεί κίνδυνο για αυτι
Κατάρτιςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τουσ υπευκφνουσ
φδρευςθσ και προσ τουσ καταναλωτζσ
Ευκφνθ μελζτθσ, καταςκευισ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του
ςυςτιματοσ φδρευςθσ
Ευκφνθ διενζργειασ υγειονομικϊν αναγνωρίςεων, εργαςτθριακϊν
εξετάςεων
Λιψθ κάκε μζτρου, προκειμζνου να παρζχεται πόςιμο νερό ςε
ποςότθτα επαρκι για τισ ανάγκεσ του υδρευόμενου πλθκυςμοφ,
χωρίσ διακοπζσ και το ςφςτθμα φδρευςθσ να είναι απαλλαγμζνο
από κάκε υγειονομικό κίνδυνο
Διάκεςθ ςτισ αρμόδιεσ υγειονομικζσ αρχζσ κάκε πλθροφορίασ που
αφορά το ςφςτθμα φδρευςθσ

√
√

√

√
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Οργανωμζνα εργαςτήρια
των ΟΣΑ, ΔΕΤΑ, εταιριών
φδρευςησ ή ιδιωτικά
διαπιςτευμζνα εργαςτήρια

Δημόςια, κεντρικά ή
περιφερειακά εργαςτήρια
ή εξειδικευμζνα
εργαςτήρια άλλων φορζων
του ευρφτερου Δημόςιου
τομζα

Εργαςτήρια Αναφοράσ

Τπεφθυνοι Υδρευςησ*

Διεφθυνςη Τγείασ (ΝΑ)

Τπηρεςίεσ Τγείασ
(Περιφζρεια)

Διεφθυνςη Τδάτων
(Περιφζρεια)

Γενικόσ Γραμματζασ
Περιφζρειασ

Τπουργείο Εςωτερικών

Τπουργείο Τγείασ &
Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ

Άμεςθ γνωςτοποίθςθ ςτθ Δ/νςθ Υγείασ τθσ ΝΑ κάκε υγειονομικοφ
κινδφνου που εμφανίηεται κακϊσ και των μζτρων που κα λθφκοφν
για τθν εξουδετζρωςι του
Διενζργεια υποχρεωτικισ απολφμανςθσ και ανάκεςθ ςε
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ κανονικισ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ απολφμανςθσ του
πόςιμου νεροφ το όνομα του οποίου γνωςτοποιοφν ςτθ Διεφκυνςθ
Υγείασ τθσ ΝΑ
Τιρθςθ ειδικοφ βιβλίου με τα αποτελζςματα μετριςεων
υπολειμματικοφ χλωρίου
Διενζργεια δειγματολθπτικϊν και εργαςτθριακϊν ελζγχων ςε
αντιπροςωπευτικά ςθμεία ολόκλθρου του δικτφου διανομισ
Κατάρτιςθ προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ
Διενζργεια υγειονομικοφ και εργαςτθριακοφ ελζγχου τροφίμων,
ποτϊν και νερϊν (πόςιμων και καλαςςινϊν)
Αναλφςεισ δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τθ διενζργεια
εποπτικϊν ελζγχων τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ
Αναλφςεισ δειγμάτων που προζρχονται από δοκιμαςτικι ι
ελεγκτικι παρακολοφκθςθ του νεροφ

√

√

√
√
√
√
√
√

*Για το νερό του δικτφου φδρευςθσ:
Για τισ υδρεφςεισ Διμων ι Κοινοτιτων, ο φορζασ λειτουργίασ του δικτφου (Διμοι, Κοινότθτεσ, Σφνδεςμοσ Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρίεσ Φδρευςθσ κλπ)
Για τισ βιομθχανίεσ, επιχειριςεισ, ιδρφματα κλπ τα οποία διακζτουν δικι τουσ φδρευςθ, οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ
Για τισ βιομθχανίεσ που βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ μζςα ςε βιομθχανικζσ περιοχζσ με κεντρικό δίκτυο φδρευςθσ, θ ΕΤΒΑ
Για τισ ιδιωτικζσ υδρεφςεισ, οι ιδιοκτιτεσ ι οι νομείσ των εγκαταςτάςεων φδρευςθσ
Για το νερό που παρζχεται από βυτία, οι ιδιοκτιτεσ ι οι υπεφκυνοι των βυτίων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των επιχειριςεων.
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