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                                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αθόνα  4-2-2015 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΥΑΛΙΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ   &    Αριθ. πρωτ. Γ1 (δ) /οικ.9222 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  
       ΠΡΟ: Π.Δ 
Σαχ.  Δ/νςη          :  Αριςτοτϋλουσ  17    
 Σαχ   Κωδικασ      :  101 87      
 Πληροφορύεσ     :  . Λαζαρύδου     
 Σηλϋφωνο           :  2132161352     
 FAX        :  210 8821333            

           

ΘΕΜΑ: Λόψη μϋτρων για την διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ του πόςιμου νερού λόγω  

 ϋντονων καιρικών φαινομϋνων 

 

ΦΕΣ:  α) Η Η ΔΤΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295/2007 ( ΥΕΚ 630/τ.β./26-4-07) ΚΤΑ με την οπούα  

 τροποποιόθηκε η Τ2/οικ. 2600/2001 ΚΤΑ (ΥΕΚ 892/Β/11-7-01) για την  

 "ποιότητα του νερού ανθρώπινησ κατανϊλωςησ" ςε ςυμμόρφωςη  

 προσ την οδηγύα 98/83/ΕΚ του υμβουλύου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ  

 τησ 3ησ  Νοεμβρύου 1998 

β) α) Η ΤΜ/5673/57 Τγ. Διϊταξη ΄΄ Περύ απολύμανςησ του πόςιμου νερού΄΄ 

γ) Η ΔΤΓ2/Γ.Π. οικ. 42736/16-4-2014  εγκύκλιόσ μασ 

 
Με αφορμό τα ϋντονα καιρικϊ φαινόμενα, που ϋπληξαν περιοχϋσ τησ αρμοδιότητασ 

ςασ,  και προκειμϋνου να προςτατευθεύ και διαςφαλιςθεύ η Δημόςια Τγεύα, επιςημαύνουμε 
τα εξόσ: 
 

 Για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ του πόςιμου νερού οι ΟΣΑ και οι φορεύσ ύδρευςησ 
που εύναι υπεύθυνοι για την παροχό υγιεινού πόςιμου νερού, ςε ςυνεργαςύα με τισ Δ/νςεισ 
ςασ και με ϊλλουσ ςυναρμόδιουσ φορεύσ, θα πρϋπει, ςτα πλαύςια εφαρμογόσ τησ κεύμενησ 
νομοθεςύασ να τηρούν πιςτϊ τα αναφερόμενα ςτα (α, β,γ) . 

  

 Ειδικότερα ςε περιπτώςεισ  ϋντονων καιρικών φαινομϋνων (λ.χ. βροχοπτώςεων) 

ςτη διϊρκεια των οπούων υπϊρχει μεγϊλη πιθανότητα πρόκληςησ μηχανικών βλαβών ςτο 

δύκτυο ύδρευςησ και ειςόδου ς’ αυτό ξϋνων υλών (π.χ. αιωρούμενα ςωματύδια, χώματα, 

λϊςπεσ κ.λ.π.), που εύναι δυνατόν να υποβαθμύςουν την ποιότητα  του  πόςιμου νερού (λ.χ. 

μεταβολό φυςικοχημικών παραμϋτρων του νερού από αλλαγό αλκαλικότητασ εδϊφουσ, 

ηλεκτροχημικού δυναμικού του υλικού ύδρευςησ ςε ςυνδυαςμό με τη διαβρωτικότητα του 

νερού, μικροβιολογικό μόλυνςη του νερού), θα πρϋπει να διενεργηθεύ αμϋςωσ υγειονομικόσ 

ϋλεγχοσ λειτουργύασ των ςυςτημϊτων ύδρευςησ (γεώτρηςη ό πηγό υδροληψύασ, δεξαμενϋσ, 

εγκαταςτϊςεισ, δύκτυο διανομόσ) και αποχϋτευςησ. υγκεκριμϋνα θα πρϋπει να διερευνηθεύ 

η πιθανότητα ό η δημιουργύα οποιαςδόποτε διαρροόσ (θραύςη ςωλόνων, εμπόδια ςτη ροό, 

κ.λ.π.) που μπορεύ να δημιουργόςει πρόβλημα υγιεινότητασ του πόςιμου νερού και 

 
Ι. ςε περύπτωςη διαπύςτωςησ βλαβών ςτο δύκτυο ύδρευςησ θα πρϋπει: 
 
 να διενεργηθεύ ϊμεςα λεπτομερόσ υγειονομικό αναγνώριςη και διερεύνηςη των αιτύων 

του προβλόματοσ καθώσ και εργαςτηριακόσ ϋλεγχοσ (μικροβιολογικϋσ και 
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φυςικοχημικϋσ παρϊμετροι) μετϊ από κατϊλληλη δειγματοληψύα. Σα δεύγματα νερού θα 
πρϋπει να ληφθούν  από κρύςιμα ςημεύα του δικτύου ύδρευςησ, όπωσ ςτισ γεωτρόςεισ ό 
πηγϋσ υδροληψύασ, δεξαμενϋσ τροφοδοςύασ νερού, και ςε διϊφορα ςημεύα του δικτύου, 
κυρύωσ όμωσ ανϊντη και κατϊντη του ςημεύου βλϊβησ του αγωγού ύδρευςησ. 

 
 εφόςον υφύςτανται βϊςιμεσ ενδεύξεισ υπϋρβαςησ τιμών ποιοτικών παραμϋτρων του 

πόςιμου νερού θα πρϋπει ςε ςυνεργαςύα με τουσ υπευθύνουσ ύδρευςησ να ληφθούν τα 
κατϊλληλα μϋτρα προςταςύασ τησ Δημόςιασ Τγεύασ: 

 
1. διακοπό τησ υδροδότηςησ μϋχρι την  αποκατϊςταςη των προβλημϊτων και την 

εξαςφϊλιςη των ποιοτικών παραμϋτρων εντόσ των ορύων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ με 
παρϊλληλη ενημϋρωςη των κατούκων και λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ τησ προςωρινόσ 
διακοπόσ τησ υδροδότηςησ των κατούκων τησ περιοχόσ (τροφοδοςύα με κατϊλληλησ 
ποιότητασ πόςιμο νερό λ.χ. εμφιαλωμϋνα, μεταφορϊ με βυτύα) 

 
2. ςύμφωνα και με τισ οδηγύεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμού Τγεύασ μετϊ από κϊθε 

επιςκευό ςε τμόμα αγωγού να γύνεται υπερχλωρύωςη με διϊλυμα χλωρύου υψηλόσ 
ςυγκϋντρωςησ και αντύςτοιχο χρόνο παραμονόσ 

 
3. μετϊ τον εντοπιςμό του προβλόματοσ και την αντιμετώπιςό του (αποκατϊςταςη 

τησ βλϊβησ του δικτύου, λόψη μϋτρων προςταςύασ τησ πηγόσ κ.λ.π.), εφόςον το πρόβλημα 
εύναι γενικευμϋνο, να εφαρμοςθεύ το μϋτρο τησ υπερχλωρύωςησ τησ δεξαμενόσ 
υδροδότηςησ και όλου του μόκουσ του ςυςτόματοσ ύδρευςησ με διϊλυμα χλωρύου υψηλόσ 
ςυγκϋντρωςησ και αντύςτοιχο χρόνο παραμονόσ, το οπούο ςτη ςυνϋχεια θα απορριφθεύ και 
μετϊ να ξεκινόςει η επαναλειτουργύα του δικτύου.  

 
 εϊν ϋχουν εμφανιςθεύ κρούςματα γαςτρεντερύτιδασ να διερευνηθεύ η ςυςχϋτιςη τησ 

εμφϊνιςησ των κρουςμϊτων γαςτρεντερύτιδασ με την πρόκληςη βλαβών και την 
εκτϋλεςη  ϋργων ςτο δύκτυο ύδρευςησ τησ πόλησ 

 
ΙΙ. Εφ’ όςον διαπιςτώνεται με ςυνεχεύσ ελϋγχουσ ότι δεν υπϊρχουν βλϊβεσ ςτο δύκτυο και  
ειςροό ξϋνων ςωμϊτων, ουςιών κ.λ.π, θα πρϋπει οι υπεύθυνοι ύδρευςησ και οι υγειονομικϋσ 
αρχϋσ να βρύςκονται ςε επαγρύπνηςη και οι δειγματοληπτικού και εργαςτηριακού ϋλεγχοι 
του νερού ςε κρύςιμα ςημεύα του δικτύου ύδρευςησ να εύναι ςυςτηματικού, οι τιμϋσ του 
υπολειμματικού χλωρύου να ελϋγχονται ςυςτηματικϊ και να αυξηθεύ η ςυχνότητα 
παρακολούθηςησ και ϊλλων ποιοτικών παραμϋτρων του πόςιμου νερού κατϊ την κρύςη τησ 
Δ/νςησ Τγεύασ. 
 

Επιςημαύνεται ιδιαύτερα η ςπουδαιότητα διενϋργειασ υγειονομικόσ αναγνώριςησ, 
δεδομϋνου ότι κϊθε εργαςτηριακό εξϋταςη αντικατοπτρύζει μόνον την κατϊςταςη τησ 
ςτιγμόσ τησ δειγματοληψύασ, ενώ η υγειονομικό αναγνώριςη επιτρϋπει την επιςόμανςη των 
υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων. Τπενθυμύζεται ότι τα κυριότερα ςτοιχεύα που 
εξετϊζονται κατϊ την υγειονομικό αναγνώριςη εύναι: 
 

 Λεκϊνη απορροόσ υδροληψύασ, 

 πηγό υδροληψύασ 

 εξωτερικού αγωγού 

 αντλιοςτϊςιο, 

 δεξαμενϋσ 

 δύκτυο διανομόσ 

 ςύςτημα επεξεργαςύασ 

 απολύμανςη 

 εςωτερικϋσ υδραυλικϋσ εγκαταςτϊςεισ 
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τισ εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ  εϊν θα απαιτηθούν εγκαταςτϊςεισ πληγϋντων (ςκηνϋσ ςε 
ανοιχτούσ χώρουσ, προκαταςκευαςμϋνεσ οικύεσ, χώροι διαμονόσ μικρόσ δυναμικότητασ 
κ.λ.π), θα πρϋπει να λαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αντιμετώπιςη των 
νϋων ςυνθηκών ύδρευςησ και αποχϋτευςησ, που προκύπτουν, περιλαμβανομϋνων και 
των μϋτρων υγιεινόσ διαχεύριςησ και αποκομιδόσ των ςτερεών αποβλότων ( οικιακϊ 
απορρύμματα, τυχόν μπϊζα κ.λ.π). Επιπλϋον, ιδιαύτερη μϋριμνα θα πρϋπει να 
λαμβϊνεται για την προςταςύα των πληγϋντων από ενδεχόμενη ϋκθεςη τουσ ςε ερπετϊ, 
τρωκτικϊ, αρθρόποδα κ.λ.π. 

 
Γενικότερα 
 
ε όλεσ τισ περιπτώςεισ  
 

1. να λαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την προςταςύα των πηγών ύδρευςησ 
(γεωτρόςεισ, υδρομαςτεύςεισ, φυςικϋσ δεξαμενϋσ ύδατοσ κλπ.) και τόρηςη των 
αποςτϊςεων αςφαλεύασ από γειτονικϋσ εςτύεσ ρύπανςησ και μόλυνςησ 
 
2. να ςυντηρούνται επαρκώσ τα ςυςτόματα ύδρευςησ (εξωτερικϊ και εςωτερικϊ δύκτυα), 
να ελϋγχονται ςυςτηματικϊ και να αντικαθύςτανται με προτεραιότητα τα τμόματα των 
δικτύων, που ϋχουν υποςτεύ βλϊβεσ 
 

3. να διενεργεύται υγειονομικό αναγνώριςη ςε διϊφορα τμόματα του ςυςτόματοσ 

ύδρευςησ ςε ςυνδυαςμό με λόψη δειγμϊτων νερού για εργαςτηριακό εξϋταςη και ϋλεγχο 

του υπολειμματικού χλωρύου 

 
4. να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη ςύμφωνα με την ΤΜ /5673/57 (ΥΕΚ 5/58 Β) Τγ. 
Διϊταξη υποχρεωτικό απολύμανςη  που επιβϊλλεται για υδρεύςεισ, που εξυπηρετούν 
οικιςμούσ ϊνω των 3000 κατούκων και να διερευνϊται η αναγκαιότητα εφαρμογόσ 
απολύμανςησ και ςε υδρεύςεισ, που εξυπηρετούν μικρότερουσ οικιςμούσ  
 

5. να διενεργούνται δειγματοληπτικού και εργαςτηριακού ϋλεγχοι ςε αντιπροςωπευτικϊ 

προκαθοριςμϋνα ςημεύα ολόκληρου του δικτύου διανομόσ από την πηγό υδροληψύασ 

μϋχρι τη διϊθεςη ςτον καταναλωτό, ςύμφωνα με τα προγρϊμματα παρακολούθηςησ, 

όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτην εγκύκλιο ΔΤΓ2/οικ.42736/16.4.2014 και για τισ ποιοτικϋσ 

παραμϋτρουσ με την ςυχνότητα παρακολούθηςησ που προβλϋπεται από την κεύμενη 

νομοθεςύα. 

 
 Σϋλοσ τονύζεται ότι η επιτυχύα τησ εφαρμογόσ των ςχετικών διατϊξεων με ςκοπό την 
ϊμεςη και αποτελεςματικό αντιμετώπιςη του θϋματοσ, ςυναρτϊται με την ανταπόκριςη και 
το βαθμό ςυνεργαςύασ των εμπλεκόμενων υπηρεςιών, προκειμϋνου να προςτατευθεύ και 
διαςφαλιςθεύ η Δημόςια Τγεύα.    
 
Π.Δ.                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ & 
            ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ 
1.Περιφϋρεια Ηπεύρου 
    Γρ. Αντιπεριφερειϊρχη 
2.Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &  
    Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π. Ε. ΑΡΣΑ 
    ΚΟΜΑ ΑΙΣΩΛΟΤ 10        
    471 00 ΑΡΣΑ 
3. Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &                 Π. ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ 
   Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ  
 461 00 ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 
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4. Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &  
    Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
   ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     
   451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
5..Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &  
    Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ 
    ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 1          
   481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
6. Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &  
     Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π.Ε. ΑΙΣ/ΝΙΑ 
     ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 31      
     302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ 
7. Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &  
    Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π.Ε. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
    ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΤΡΤΣΑΝΩΝ  
    13 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΙ 
8. Δ/νςη Δημόςιασ Τγεύασ &  
     Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Π.Ε ΑΦΑΙΑ 
     ΚΑΝΑΡΗ 44          
     261 00 ΠΑΣΡΑ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ                                      
1.Τπουργεύο Εςωτερικών 
 Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ 
    Δ/νςη Σεχν. Τπηρεςιών 
    ταδύου 27 
    101 83 ΑΘΗΝΑ 
2.Κεντρικό Ένωςη Δόμων   
  Ακαδημύασ 65 
115 21 ΑΘΗΝΑ 
   ( με την παρϊκληςη να ενημερώςει 
    όλα τα με λη τησ 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. Τπουργού 
2. Γρ. Αν. Τπουργών 
3. Γρ. Γεν. γραμματϋων 
4. Γρ. Προιςταμϋνησ Γεν. Δ/νςησ 
     Δημ. Τγεύασ & Τπηρεςιών Τγεύασ 
5. Δ/νςη Γ1 
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