
Θέματα σε σχέση με την Νομοθεσία για το πόσιμο νερό. 

 

Πξόζθαηα ηεζήθαλ ζε ηζρύ δπν ζεκαληηθέο Οδεγίαο γηα ην Πόζηκν Νεξό: 

 

1. ΟΓΗΓΙΑ 2013/51/ΔΤΡΑΣΟΜ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2013 

 πεξί ζεζπίζεσο απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ από ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ 

 πεξηέρνληαη ζην λεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο. 

 

ύκθσλα κε ην Άξζξν 8 “Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρύ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, 

 θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνύλ κε 

 ηελ παξνύζα νδεγία ην αξγόηεξν ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2015” 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο κε ηελ από 15/4/2016 

 Αξηζ. πξση. Γ1/Γ.Π.νηθ28158 ΔΓΚΤΚΛΙΟ κε ΘΔΜΑ: 

 “Παξαθνινύζεζε πνηόηεηαο λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο σο πξνο ηηο ξαδηελεξγέο 

 νπζίεο πνπ πεξηέρεη”, ελεκεξώλεη όηη εθδόζεθε ε ππ. αξηζκ. Π/112/1057/2016/1.2.2016 ΚΤΑ, 

(ΦΔΚ 241/Β/9-2- 

2016), κε ηελ νπνία πξνζαξκόδεηαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηελ Οδεγία 2013/51/ΔΤΡΑΣΟΜ ηνπ 

 πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2013, πεξί «Θέζπηζεο απαηηήζεσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ 

 πιεζπζκνύ από ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο» θαη 

παξαζέηεη ηνπο όξνπο ηνπ πιαηζίνπ πνπ αθνξνύλ ζην ζέκα απηό. 

 

2. ΟΓΗΓΙΑ (EE) 2015/1787 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ II θαη III ηεο νδεγίαο 98/83/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

 πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο. 

 

ύκθσλα κε ην Άξζξν 2 “Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρύ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα 

 ζπκκνξθσζνύλ κε ηελ παξνύζα νδεγία ην αξγόηεξν ζηηο 27 Οθησβξίνπ 2017.” 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηεο Οδεγίαο, ε θα Βάζσ Καξανύιε εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο ζπλεθάιεζε επξεία επηηξνπή γηα δηαβνύιεπζε πάλσ ζην ζέκα, ζηηο 06.10.2016 ζην ρώξν 

ζπζθέςεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  ηελ επηηξνπή ζπκκεηείραλ εθηόο από ηνπο ππεξεζηαθνύο 

παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εθπξόζσπνη ηνπ ΤπΔζ, ηνπ ΓΥΚ, ηνπ ΔΤΓ, ηεο ΔΓΤ, ηεο 

ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ θαη ΔΓΔΤΑ.  Δθ κέξνπο ηεο ΔΓΔΤΑ ζπκκεηείρε ν Μάξθνο θιεβαληώηεο.  

 

Δθ κέξνπο ηεο ΔΓΔΤΑ ηεζήθαλ δπν βαζηθά δεηήκαηα (1) λα εθδνζεί κηα ηειηθή Απόθαζε πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηηο ηειηθέο ππνρξεώζεηο ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο, ρσξίο παξαπνκπέο θαη κπξνο-πίζσ 

αλαθνξέο, ζπλδπάδνληαο ηελ Οδεγία 98/83 θαη ηε 2015/1787, γηα λα είλαη ην ηνπίν απνιύησο 

μεθάζαξν, κε αλαθνξά ζε έλα λόκν θαη κόλν θαη (2) όηη όζνλ αθνξά ηα ζρέδηα αζθάιεηαο λεξνύ 

(ΑΝ) πνπ πξνσζεί ε λέα Οδεγία, λα δεκηνπξγεζνύλ δηαξθείο επηηξνπέο θαηά Πεξηθέξεηα πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ εθπξνζώπνπο ησλ ΓΔΤΑ, ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Τδάησλ θαη ησλ 

Γηεπζύλζεσλ Τγείαο πνπ ζα εμεηάδνπλ ηόζν ηε δνκή όζν θαη ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ησλ ΑΝ 

ζπλεξγαηηθά θαη όρη θάησ από ην πξίζκα ειεγθηήο-ειεγρόκελνο.  Όζνλ αθνξά ην πξώην ζέκα ε θα 

Καξανύιε είπε όηη ζα αθνινπζεζεί ε πάγηα πξαθηηθή ηεο “ηξνπνινγίαο”, θαη αληηζηνηρία θαη ηεο 

λέαο Οδεγίαο πνπ είλαη “ηξνπνινγία” ηεο παιαηάο θαη όηη νπζηαζηηθά δελ πξνηίζεηαη ην Τπνπξγείν 

λα απνθιίλεη από ην θείκελν θαη ηνπο όξνπο ηεο λέαο Οδεγίαο.  Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν ζέκα ην 

βιέπεη πνιύ ζεηηθά θαη ζα δνύκε πσο κπνξεί λα ζεζκνζεηεζεί θαη λα πινπνηεζεί ε ηξηκεξήο 

ζπλεξγαζία.  Τπήξμε επίζεο κηα δηρνγλσκία κεηαμύ ΓΥΚ θαη ΔΤΓ αλ ηειηθά απαηηείηαη ε 

δηαπίζηεπζε ησλ ΟΛΩΝ ησλ εξγαζηεξίσλ  θαηά ISO17025.  Ο εθπξόζσπνο ηνπ ΔΤΓ ήηαλ 

απόιπηνο όηη ε δηαηύπσζε ηεο Οδεγίαο πξαθηηθά ην απαηηεί θαη πξνο ηνύην ζα ππάξμεη 



δηεπθξηληζηηθή επηθνηλσλία κε ην Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαπηζηεύζεσλ.  Μάιηζηα ελεκέξσζε όηη 

ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ηδησηηθώλ εξγαζηεξίσλ κε δηαπίζηεπζε θαηά 

ISO17025 πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ αλαιύζεσλ γηα ην λεξό (βιέπε 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΤΓ).   

 

πλεπώο, πξέπεη λα αλακέλεηαη ζύληνκα θαη ε ζρεηηθή απόθαζε πξνζαξκνγήο ηεο Οδεγίαο ζηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία ρσξίο “εθπιήμεηο” ζε ζρέζε κε ην θείκελν ηεο Οδεγίαο. 

 

εκαληηθή εμέιημε σο πξνο ην ζέκα ηεο Οδεγίαο είλαη ε αλάζεζε ηεο Δπηηξνπήο (Commission) 

ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (Π.Ο.Τ. – WHO) λα εμεηάζεη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο 98/83 θαη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο κε βάζε ηελ ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία θαη επηζηεκνληθή γλώζε ζηα ζέκαηα απηά.  Η νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Π.Ο.Τ. έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην δηαβνύιεπζεο κε ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πάλσ ζην ζέκα.  Μηα ζύλνςε 

ησλ απόςεσλ απνηππώλεηαη ζηηο δπν ζπλεκκέλεο παξνπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ρεκηθέο θαη ηηο 

κηθξνβηνινγηθέο παξακέηξνπο.   Η EurEau έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη έλα ζύλνιν ζρνιίσλ από όιεο 

ηηο ρώξεο θαη κε εηζήγεζε καο ζα επηρεηξεζεί ε πινπνίεζε ελόο workshop όπνπ νη δηάθνξεο 

απόςεηο ζα αληηπαξαηεζνύλ δσληαλά κεηαμύ ησλ εηδηθώλ επηδηώθνληαο κηα ζύλζεζε επηζηεκνληθήο 

γλώζεο θαη πξαγκαηηθόηεηαο εθαξκνγήο. 


