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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών 
 
 Απαντώντας στην με αρ. 766/30-3-2018 αναφορά που κατατέθηκε στη 
Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή αναφορικά με τις 
συνέπειες στην υγεία των κατοίκων από την κατανάλωση επικίνδυνου πόσιμου 
νερού και τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον και στον Υδροφόρο Ορίζοντα των 
Δ.Δ. Αγ. Δημητρίου και Ρυακίου της Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, 
σας πληροφορούμε τα εξής : 

1. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/19-9-
2017 (ΦΕΚ 3282/τ.β/2017) ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7-10-2015) για την παρακολούθηση της 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»): 
Α. 1. Υπεύθυνος ύδρευσης για τις υδρεύσεις Δήμων είναι o φορέας 
λειτουργίας του Δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων ΔΕΥΑ, η ΕΥΔΑΠ για την 
πόλη των Αθηνών και η ΕΥΑΘ για την πόλη της Θεσσαλονίκης) (πρώτος 
βαθμός ευθύνης), ο οποίος  φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας 
υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της 
λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα 
επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το 
σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. 

Επίσης, οι υπεύθυνοι ύδρευσης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν 
στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα 
οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε 
άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης 
για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης 
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2. Οι υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
(δεύτερος βαθμός ευθύνης) είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και 
εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της 
νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων 
υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης.  

Ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης. Δεν υποκαθιστούν τους Υπεύθυνους Ύδρευσης (Δημοτική 
Αρχή κ.λπ.), αλλά συνεργάζονται μαζί τους για να εξασφαλίζεται η συνεχής 
και απρόσκοπτη  παροχή υγιεινού ασφαλούς νερού  ανθρώπινης κατανάλωσης.   
    Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές από τους υπεύθυνους 
ύδρευσης κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης . 
 
Β.  Οι υπεύθυνοι ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές  
 
o μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη της τήρησης των 

παραμετρικών τιμών, ώστε να εντοπίζονται τα αίτια. 
o Εξασφαλίζουν, στις περιπτώσεις που το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 

εξακολουθεί να μην πληροί τις παραμετρικές τιμές του άρθρου 5 της 
σχετικής ΚΥΑ, ότι αναλαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι 
απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του, με προτεραιότητα στην εφαρμογή τους, λαμβάνοντας 
υπόψη μεταξύ άλλων και το βαθμό υπέρβασης των σχετικών παραμετρικών 
τιμών και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 

o εξασφαλίζουν ότι η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αποτελεί 
ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, απαγορεύεται, και 
διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του ή αναλαμβάνονται οι 
αναγκαίες ενέργειες για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία, με 
παράλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών 

o αποφασίζουν ποιες ενέργειες θα πρέπει να αναληφθούν, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία οι οποίοι θα 
προέκυπταν από τυχόν διακοπή της παροχής ή περιορισμό της χρήσης 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

 
Γ. Για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανομής, σημείο τήρησης των 
τιμών των παραμέτρων ποιότητας της ισχύουσας νομοθεσίας είναι το σημείο, 
εντός του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης, στο οποίο βγαίνει από τη 
βρύση, που χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης. 
 
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, διαβίβασε την εν λόγω 
ερώτηση στις 4/4/2018 στη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. 
Κοζάνης, προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητές της, και αναμένει σχετική απάντηση.  
 
3. Τέλος, και σύμφωνα με το υπ. αρ. 182521/3236/5-12-2017 σχετικό έγγραφο, 
αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, η Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας 
της Π.Ε. Κοζάνης, σε απάντηση σχετικού με το θέμα της ερώτησης εγγράφου 
της αρμόδιας  Υπηρεσίας του Υ.Υ., μας γνώρισε μεταξύ άλλων ότι: 
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Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης 
(ΔΕΥΑΚ), η Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου και η Τ.Κ. Ρυακίου υδροδοτούνται από το 
2013 από τις πηγές «Ερμάκιας» που δεν παρουσίασαν ποτέ υπερβάσεις στην 
παραμετρική τιμή του χρωμίου και εξασθενούς χρωμίου, ενώ σε 
δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015 
στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου και άλλες Τ.Κ. του πρώην Δήμου Ελλησπόντου, στις 
οποίες είχε παρουσιαστεί υπέρβαση στο χρώμιο και εξασθενές χρώμιο, στο 
νερό των γεωτρήσεων από όπου υδρεύονταν, δε διαπιστώθηκαν υπερβάσεις 
στις συγκεκριμένες παραμετρικές τιμές. 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Βουλευτές: Σ. Βαρδαλή, Γ. Δελή       
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. Υπουργού  
2. Τμήμα  Νομοθ. Πρ.,  Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ. 

        Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
      ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
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