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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την από 25 Ιανουαρίου 2011 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ,
ανατέθηκε στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ, το έργο με τίτλο:
«Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων1 του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή
προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και
διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)».
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους
αντικείμενα:
 Διερεύνηση των υπεισερχόμενων παραμέτρων και παραμετρικών τιμών, με
έμφαση στο εξασθενές χρώμιο
 Καταγραφή σε επίπεδο χώρας των σημαντικότερων προβλημάτων και περιορισμών
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί πόσιμου νερού.
 Προσδιορισμό των κύριων στοιχείων και μεθόδων για την ανάπτυξη Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού
 Διερεύνηση αντιπροσωπευτικών συστημάτων υδροδότησης για πιλοτική εφαρμογή
στην Ελλάδα και Σύνταξη προδιαγραφών για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού σε δύο πιλοτικές περιπτώσεις με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά
Τα Παραδοτέα που αντιστοιχούν στα επιμέρους αντικείμενα του έργου είναι τα ακόλουθα:
Α/Α
Π.1
Π.2
Π.3

Π.4

ΤΙΤΛΟΣ
Διερεύνησης των υπεισερχόμενων παραμέτρων και παραμετρικών τιμών, με έμφαση
στο εξασθενές χρώμιο
Καταγραφή σε επίπεδο χώρας των σημαντικότερων προβλημάτων και περιορισμών
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί πόσιμου νερού.
Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων και μεθόδων για την ανάπτυξη Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού
Διερεύνηση αντιπροσωπευτικών συστημάτων υδροδότησης για πιλοτική εφαρμογή στην
Ελλάδα και σύνταξη προδιαγραφών για την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε
δύο πιλοτικές περιπτώσεις με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Σύνταξη τελικής Έκθεσης Έργου

1
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Τα Παραδοτέα 1 έως και 4 υποβλήθηκαν προς έγκριση σύμφωνα με το ακόλουθο
χρονοδιάγραμμα.

Η παρούσα έκθεση, αποτελεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Σύμβασης, την
Τελική Έκθεση του Έργου.
Υπεύθυνος έργου και συντονιστής της ομάδας μελέτης ήταν ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος,
Πολιτικός Μηχανικός.

Ευχαριστίες
Η ομάδα μελέτης θα ήθελε να ευχαριστήσει την επιτροπή παρακολούθησης του έργου για τη
εύρυθμη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.
Ειδικά το Παραδοτέο 2 της μελέτης εκπονήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια διοικητικών και
εξειδικευμένων στελεχών, 56 Υπεύθυνων Φορέων ύδρευσης, από όλη τη χώρα, τους οποίους
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και τον χρόνο που
αφιέρωσαν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που συντάχθηκε για τους σκοπούς
του έργου, καθώς επίσης και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης για
τα στοιχεία που μας παρείχε.
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Για την εταιρεία
Δημήτρης Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες Α.Μ.Ε.

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
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2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΙ

Η Οδηγία 98/83/ΕΕ καθορίζει τις παραμέτρους παρακολούθησης για την πιστοποίηση της
ποιότητας του πόσιμου νερού και τις αντίστοιχες οριακές τιμές, οι οποίες θα πρέπει να
τηρούνται στη βρύση του καταναλωτή. Κατά την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας μέσω
της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 υιοθετήθηκαν όλες οι παραμετρικές τιμές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και
επιπρόσθετα τέθηκαν συμπληρωματικές παράμετροι παρακολούθησης του πόσιμου νερού.
Στο πλαίσιο αναθεώρησης της Κοινοτικής Οδηγίας για το πόσιμο νερό, εξετάζεται μεταξύ
άλλων η αναθεώρηση των παραμέτρων, των οριακών τους τιμών και η υιοθέτηση νέων
παραμέτρων και αντίστοιχων τιμών.
Αντικείμενο του Παραδοτέου 1 αποτέλεσε η μελέτη των υπεισερχόμενων στην υφιστάμενη
νομοθεσία, παραμέτρων και παραμετρικών τιμών, αξιολογώντας την σημασία τους, τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται στην τήρηση των παραμετρικών τιμών στην Ελλάδα, καθώς
και σε τυχόν άλλες υπερβάσεις οριακών τιμών παραμέτρων που δεν ανήκουν στην νομοθεσία
για το πόσιμο νερό με έμφαση στο εξασθενές χρώμιο. Τα επιμέρους αντικείμενα αφορούν
στα ακόλουθα:
 Αποδελτίωση διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την ποιότητα
του πόσιμου νερού με έμφαση στον Κανονισμό πόσιμου νερού του ΠΟΥ, στα όρια της
EPA, στον κανονισμό πόσιμου νερού του Καναδά.
 Αποδελτίωση της έκθεσης περί αναθεώρησης της Οδηγίας 98/83/ΕΚ, στην οποία
περιγράφονται αναλυτικά το σκεπτικό και αιτιολογικό περί παραμονής στις
παραμέτρους της οδηγίας για το πόσιμο νερό, ένταξης νέων, διατήρησης ή μεταβολής
οριακών τιμών, ή απένταξης (Final report on Establishment of a list of chemical
parameters for the revision of the Drinking Water Directive, DHI, 2008)
 Αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων αναφοράς 98/83/ΕΚ, που υποβάλλονται σε
εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 με έμφαση στις παραμέτρους στις
οποίες παρατηρείται υπέρβαση σε επίπεδο χώρας.
 Αξιολόγηση διαθέσιμων τοξικολογικών ερευνών σχετικά με την παρουσία του
εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό και την επίδρασή του στη δημόσια υγεία.
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 Εκτίμηση της παρουσίας εξασθενούς χρωμίου σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα αποτελέσματα προγραμμάτων παρακολούθησης και
σχετικών διερευνήσεων.
Συναξιολογώντας τα στοιχεία από τα επιμέρους αντικείμενα του παραδοτέου 1 προκύπτουν
τα ακόλουθα:
¾ Το χρώμιο είναι ένα στοιχείο που συναντάται στη φύση σε πετρώματα, ζώα, νερά
φυτά και σε εδάφη/ Συνήθως βρίσκεται στη φύση με τη μορφή του τρισθενούς
χρωμίου (CrIII) που είναι και η πιο συνηθισμένη του μορφή στο φυσικό περιβάλλον
και με τη μορφή του εξασθενούς χρωμίου (CrVI) που συνήθως σχετίζεται με
βιομηχανικές δραστηριότητες. Το CrIII είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο καθώς
χρησιμοποιείται στο μεταβολισμό της γλυκόζης, των πρωτεϊνών και των λιπών.
Αντίθετα το CrVI είναι ιδιαίτερα τοξικό όταν εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω
της αναπνοής ή της κατάποσης, αν και ο άνθρωπος διαθέτει διάφορους μηχανισμούς
αντιμετώπισης της τοξικότητας του CrVi όταν βρίσκεται στο πόσιμο νερό ή στις
τροφές κυρίως μέσω της αναγωγής του σε τρισθενές χρώμιο κατά την χώνευση (US
Public Health Service, 1998).
¾ Υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι το CrVI είναι καρκινογόνο
στους ανθρώπους και στα ζώα όταν εισπνέεται (Costa, 1997). Αν και στα περιστατικά
που έχει εντοπισθεί η συσχέτιση του χρωμίου με καρκίνους στον άνθρωπο τα άτομα
εκτίθεντο και σε εξασθενές αλλά και σε τρισθενές χρώμιο, σε πειράματα με ζώα μόνο
το εξασθενές χρώμιο έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρκίνο. Κατά συνέπεια η διεθνής
επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί χωρίς αμφισβήτηση ότι το CrVI είναι
καρκινογόνο μέσω της αναπνοής.
¾ Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η παρουσία CrVI στο πόσιμο
νερό αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στην ανθρώπινη κοινότητα. Αυτό
που σίγουρα αποτελεί πρόκληση για τους επιστήμονες και απαιτούνται περισσότερα
στοιχεία, είναι η ποσοτικοποίηση αυτής της συσχέτισης και ο καθορισμός ορίου του
εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό που να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου αυτού.
¾ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι συγκεντρώσεις του ολικού χρωμίου
στο νερό αναφέρεται ότι συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 2 μg/l, αν και σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να φθάσουν και τα 120 μg/l. Μεταξύ των διαφόρων μορφών του
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χρωμίου οι πιο συνήθεις είναι το CrIII που δεν θεωρείται ιδιαίτερα τοξικό και το CrVI
που είναι άκρως τοξικό και ύποπτο καρκινογόνο. Παρά την υψηλή τοξικότητα του
εξασθενούς χρωμίου όλοι οι κανονισμοί των αναπτυγμένων χωρών έχουν επιλέξει,
κυρίως λόγω των πρακτικών δυσκολιών μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου, τον
καθορισμό ορίων σε όρους ολικού χρωμίου.
¾ Το όριο της Ελληνικής νομοθεσίας για το πόσιμο νερό το οποίο είναι 50 μg/l για το
ολικό χρώμιο, (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί της ποιότητας νερού προς πόση και
ΚΥΑ50388/2704/2003) είναι ίδιο με αυτό της Κοινοτικής Οδηγίας 98/83. Αντίστοιχα
ίδιο όριο προτείνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τον
κανονισμό του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ ο κανονισμός των ΗΠΑ, θέτει όριο
ολικού χρωμίου στο πόσιμο νερό τη συγκέντρωση των 100 μg/l. Πολλοί ειδικοί
διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση και προτείνουν να τεθεί συγκεκριμένο όριο για
το εξασθενές χρώμιο που θεωρείται ότι πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ύποπτο
καρκινογόνο. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία της Καλιφόρνια αναγνωρίζοντας ότι είναι
δύσκολο να προσδιορισθούν ασφαλή όρια για καρκινογόνες ουσίες, έχει προχωρήσει
στην θέσπιση συγκέντρωσης στόχου του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό ίση με
0,02 μg/l. Αντίθετα ο ΠΟΥ θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές επιστημονικές
μελέτες που να τεκμηριώνουν την καρκινογόνο δράση του εξασθενούς χρωμίου και
προτείνει την διατήρηση του υφιστάμενου ορίου και επαναξιολόγηση του ορίου
αυτού σε μερικά χρόνια όταν περισσότερα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα.
¾ Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 98/83/ΕΕ, η Κοινότητα έχει την υποχρέωση,
ανά πενταετία, να διερευνά την αναγκαιότητα αναθεώρησης της Οδηγίας και την
ένταξη νέων χημικών ουσιών, την διατήρηση ή μεταβολή των επιτρεπόμενων ορίων
και την εξάλειψη ορισμένων χημικών παραμέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα
Ι, Μέρος Β της Οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης η Κοινότητα ανέθεσε
στο Danish Hydraulics Institute (DHI) σχετική μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση
καταλόγου χημικών ουσιών για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/83/ΕΕ» και με
αντικείμενο την διαμόρφωση πρότασης για την επικαιροποίηση της Οδηγίας για το
πόσιμο νερό με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, η οποία ολοκληρώθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2008. Στο πλαίσιο των προτάσεων του DHI oι χημικές παράμετροι
χωρίσθηκαν στις ακόλουθες ομάδες:
•

Ομάδα 1η: Χημικές παράμετροι που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας
υγείας και εμφανίζονται σε όλα τα κράτη μέλη και για τις οποίες η προτεινόμενη
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συχνότητα παρακολούθησης προτείνεται να είναι ανάλογη της διακύμανσης της
συγκεκριμένης παραμέτρου και του ύψους των συγκεντρώσεων της ουσίας. Στην
ομάδα αυτή περιλαμβάνεται το ολικό χρώμιο, ενώ δεν γίνεται εισήγηση για την
ένταξη της παραμέτρους του εξασθενούς χρωμίου στην συγκεκριμένη ομάδα.
•

Ομάδα 2η: Χημικές παράμετροι που δεν προκαλούν κάποια προβλήματα στην
δημόσια υγεία αλλά επηρεάζουν την αισθητική κυρίως αξία του πόσιμου νερού
(π.χ. γεύση, οσμή κλπ) και παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε όλα τα κράτη μέλη. Για
αυτές τις χημικές παραμέτρους η προτεινόμενη συχνότητα παρακολούθησης
προτείνεται να είναι καταρχήν εντατική ώστε να διασφαλίζεται η αποδοχή του
νερού από τους καταναλωτές, το ικανοποιητικό επίπεδο επεξεργασίας του νερού
και έγκαιρη διάγνωση περιστατικών ρύπανσης.

•

Ομάδα 3η: Χημικές παράμετροι που προκαλούν κάποια προβλήματα στην
δημόσια υγεία και παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε εθνικό μόνο επίπεδο για κάποια
κράτη μέλη. Οι χημικές αυτές ουσίες καταλήγουν στο νερό είτε λόγω της
επεξεργασίας του (πχ παραπροϊόντα απολύμανσης), είτε λόγω της επαφής με
συγκεκριμένα υλικά ή λόγω ρύπανσης όπως ρύπανσης των υπογείων υδάτων.

•

Ομάδα 4η: Χημικές παράμετροι που προτείνεται η απαλοιφή τους από την Οδηγία
98/83/ΕΕ. Οι χημικές παράμετροι που προτάθηκαν γενικά δεν εντοπίζονται από
τα κράτη μέλη και δεν προκαλούν προβλήματα τήρησης των ορίων με
αποτέλεσμα να μην αποτελούν πρόβλημα για τα περισσότερα κράτη μέλη. Στη
περίπτωση που σε κάποια περιοχή οι ουσίες αυτές παρατηρούνται σε σημαντικές
ποσότητες στο νερό το κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των ουσιών αυτών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

¾ Στο πλαίσιο των προτάσεων για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ προτάθηκε η
υιοθέτηση σχεδίων ασφάλειας του νερού (Water Safety Plans), τα οποία αποσκοπούν
στην προστασία του νερού σε όλα τα στάδια της μεταφοράς του, από την πηγή του
φυσικού νερού μέχρι την βρύση του καταναλωτή. Με την εφαρμογή Σχεδίων
Ασφάλειας του Νερού η προστασία του πόσιμου νερού θα είναι αποτελεσματικότερη
και δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην παρακολούθηση του πόσιμου νερού που
διατίθεται για κατανάλωση.
¾ Οι εθνικές εκθέσεις αναφοράς που έχουν υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και αφορούν στην ποιότητα του νερού που δίδεται προς κατανάλωση και οι οποίες
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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αποτελούν εθνική υποχρέωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στην
Οδηγία 1998/83/ΕΚ και την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 δεν χαρακτηρίζονται από την
απαιτούμενη πληρότητα και δεν βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τι απαιτήσεις
αναφοράς που μέσω σχετικών καθοδηγητικών κειμένων ορίζει η Επιτροπή. Από τα
υποβληθέντα στοιχεία των εκθέσεων αναφοράς της περιόδου 1993‐2004 (με
εξαίρεση την περίοδο 1999‐2001 για την οποία δεν υποβλήθηκε η σχετική έκθεση
αναφοράς από την Ελλάδα), φαίνεται πως το βάρος των αναλύσεων δίδεται κυρίως
στις μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες υπάρχουν τα περισσότερα
δεδομένα και για τις οποίες αναφέρονται υπερβάσεις από τις οριακές τιμές της
νομοθεσίας. Ως προς τις χημικές παραμέτρους, επισημαίνεται πως κατά την περίοδο
1993‐2004 δεν αναφέρθηκαν υπερβάσεις στη συγκέντρωση ολικού χρωμίου στο
πόσιμο νερό στις σχετικές εκθέσεις αναφοράς για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις εκθέσεις
συναξιολόγησης της εφαρμογής της Οδηγίας για το πόσιμο νερό από τα Κράτη Μέλη,
προκύπτουν για την Ελλάδα τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Περίοδοι αναφοράς
1993‐1995

Συμπεράσματα έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής
•
•
•

•

•

1996‐1998

•
•

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελλάδα δεν υπέβαλε στοιχεία παροχής νερού.
Τα στοιχεία διακρίνονταν από ασάφεια και
ελλείψεις.
Οι υπερβάσεις αφορούσαν στις παραμέτρους:
Αργίλιο, Σίδηρο, Θολότητα, Οσμή, Γεύση, Νάτριο,
Χλωριούχα άλατα, Κολοβακτηριοειδή,
Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκους
Αν και δεν αναφέρθηκαν υπερβάσεις σε
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και
φυτοφαρμάκων, ωστόσο τα δείγματα που
αναλύθηκαν για τις παραμέτρους αυτές ήταν
εξαιρετικά λίγα.
Από τα στοιχεία που δόθηκαν φαίνεται πως η
ποιότητα του νερού βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς.
Η υποβολή ήταν ελλιπής χωρίς να δίδονται
στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των ΖΠΥ και το
ποσοστό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων
φαίνεται να μην είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις
της Οδηγίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις
λαμβάνονται είτε ανεπαρκή σε αριθμό δείγματα ή
αναλύονται λίγες παράμετροι.
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Περίοδοι αναφοράς

Συμπεράσματα έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Παράμετροι όπως φυτοφάρμακα και βαρέα
μέταλλα σπανίως αναφέρεται ότι
παρακολουθούνται.
• Οι υπερβάσεις αφορούσαν τις παραμέτρους:
Σίδηρος, Κολοβακτηριοειδή, Ολικός αριθμός
βακτηρίων, Περιττωματικά κολοβακτηριοειδή,
Χλωριούχες ενώσεις, Θειικά άλατα,
Περιττωματικοί στρεπτόκοκκοι, Θολότητα.
• Η Ελλάδα δεν υπέβαλε στοιχεία περί μη
συμμόρφωσης των δειγμάτων που αναλύθηκαν με
τις παραμετρικές τιμές.

1999‐2001

2001‐2004

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία
•
•
•
•
•

•

•

Η υποβολή χαρακτηρίζεται ως ελλιπής και σε μη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αναφοράς της
οδηγίας.
Οι πληροφορίες σχετίζονταν με την Οδηγία
80/778/ΕΟΚ για τα έτη 2002 και 2003 και την
Οδηγία 98/83/ΕΕ για το έτος 2004.
Η Ελλάδα δεν υπέβαλε συγκεντρωτικά στοιχεία
παροχής νερού σε εθνικό επίπεδο.
Τα στοιχεία αφορούσαν 151 ΖΠΥ αλλά δεν
δίνονταν ο συνολικός τους αριθμός σε επίπεδο
χώρας (εκτίμηση ΕΕ).
Υπήρχαν αμφιβολίες για τις διαδικασίες
δειγματοληψίας και τις παραμέτρους ανάλυσης,
που κατά κύριο λόγο αφορούσαν μικροβιολογικές
παραμέτρους.
Οι υπερβάσεις αφορούσαν τις παραμέτρους:
Κολοβακτηριοειδή, E. coli, Εντερόκοκκοι, Αριθμός
καλλιεργειών στους 22 ºC και 36ºC, Υπολειμματικό
χλώριο, Μαγγάνιο, Χλωριούχα άλατα, Αργίλιο,
Νιτρικά άλατα, Θειικά άλατα, Σίδηρος, Θολότητα,
Αρσενικό, Μαγνήσιο, Σκληρότητα, Αγωγιμότητα,
Φθοριούχα άλατα, Γεύση
Δεν ήταν δυνατή η σύγκριση με προηγούμενες
περιόδους αναφοράς.

¾ Κατά τη διερεύνηση για την παρουσία του ολικού και εξασθενούς χρωμίου σε
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα εθνικών
προγραμμάτων παρακολούθησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το ΙΓΜΕ,
καθώς και συναφείς μελέτες στις οποίες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα
αναλύσεων για τις δύο αυτές παραμέτρους. Ο βασικός περιορισμός συσχετίστηκε με
την έλλειψη στοιχείων παρακολούθησης για το εξασθενές χρώμιο, τόσο σε
επιφανειακά όσο και σε υπόγεια ύδατα και ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση βασίστηκε
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σελ.

10

ΥΠΕΚΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)»

κατά κύριο λόγο σε αποτελέσματα των συστηματικών και εκτενών μετρήσεων ολικού
χρωμίου.
¾ Για τα επιφανειακά ύδατα οι οριακές τιμές για το ολικό και εξασθενές χρώμιο που
αποτελούν τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) καθορίζονται στην ΚΥΑ
51354/2641/Ε103/2010 και την ΚΥΑ 20488/2010. Από την αξιολόγηση των αναλύσεων
του ΓΧΚ για την περίοδο 2006‐2010 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
o

Το ποσοστό των μεμονωμένων δειγμάτων σε ποτάμια στα οποία
παρατηρείται υπέρβαση της τιμής των 23 μg/l δεν υπερβαίνει σε κανένα από
τα έτη παρακολούθησης το 2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις λίμνες δεν
υπερβαίνει σε κανένα από τα έτη παρακολούθησης το 1% (Διαγράμματα 2.1
και 2.2).

o

Σε όρους μέσων τιμών, δεν παρατηρείται υπέρβαση της οριακής τιμής των
23 μg/l της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010, σε καμία περίπτωση ποταμού ή
λίμνης και ως εκ τούτου συνολικά η κατάσταση των υδάτων ως προς το ολικό
χρώμιο χαρακτηρίζεται ως καλή.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

10

20

30

40

50

Συγκέντρωση ολικού χρωμίου σε ποτάμια, μg/l
2006

2007

2008

2009

2010

Διάγραμμα 2.1: Κατανομή μετρήσεων ολικού χρωμίου σε ποτάμια
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Διάγραμμα 2.2: Κατανομή μετρήσεων ολικού χρωμίου σε λίμνες
¾ Για τα υπόγεια ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στον
καθορισμό ανώτατων αποδεκτών τιμών για το ολικό ή το εξασθενές χρώμιο, μέσω της
διαδικασίας που προβλέπεται από την Οδηγία 118/2006/ΕΚ για την εκτίμηση της
χημικής κατάστασης των υδάτων, λαμβάνεται υπόψη το όριο του ολικού χρωμίου
που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης, καθώς και οι προσεγγίσεις άλλων κρατών μελών που αφορούν στη
θέσπιση ανώτερων αποδεκτών τιμών για τα υπόγεια υδατικά συστήματα, σε
εφαρμογή της Οδηγίας 118/2006/ΕΚ, με ειδική αναφορά στο ολικό χρώμιο. Από την
αξιολόγηση των αναλύσεων του ΙΓΜΕ για την περίοδο 2000‐2008 προκύπτουν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:
o

Από το σύνολο των 5974 μετρήσεων ολικού χρωμίου της περιόδου 2000‐
2008, πάνω από 70% ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσής της εφαρμοζόμενης
μεθόδου, δηλ. κάτω από 5 μg/l. Ακολούθως σε ποσοστό 15% οι μετρήσεις
ήταν μεταξύ 5 μg/l και 10 μg/l, ενώ σε λιγότερο από 15% των δειγμάτων οι
μετρήσεις ολικού χρωμίου ήταν πάνω από 10 μg/l.
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Διάγραμμα 2.3: Αριθμός μετρήσεων ολικού χρωμίου και αντίστοιχα διαστήματα μετρημένων
συγκεντρώσεων
o

Από τις μετρήσεις ολικού χρωμίου στα υπόγεια ύδατα, όπως αυτές
κατανέμονται στην ελληνική επικράτεια φαίνεται πως στην Βόρεια και
Ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και την Ανατολική Πελοπόννησο
συναντώνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικού χρωμίου, με τιμές που
συχνά υπερβαίνουν τα 50 μg/l.
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Χάρτης 2.1: Μετρήσεις ολικού χρωμίου περιόδου 2000‐2008

o

Υπέρβαση

της

μέσης

συγκέντρωσης

ολικού

χρωμίου

των

50 μg/l

παρατηρείται στα υπόγεια υδατικά συστήματα του Πόρτο Χέλι (GR0305) και
του Λουτρακίου (GR0601). Για την συγκέντρωση των 50 μg/l τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 39626/2208/E130 μέτρα για αναστροφή
των διαφαινόμενων τάσεων, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε τέσσερα υπόγεια
υδατικά συστήματα: Πόρτο Χέλι (GR0305), Λουτράκι (GR0601), Δράμας
(GR1105) και Θηβών‐Υλίκης (GR0717), στα οποία η μέση συγκέντρωση ολικού
χρωμίου υπερβαίνει την τιμή των 37,5 μg/l.
o

Υπέρβαση

της

παρατηρείται

μέσης
σε

21

συγκέντρωσης
υπόγεια

ολικού

υδατικά

χρωμίου

συστήματα,

των
των

10 μg/l
υδατικών

διαμερισμάτων Ανατολικής Πελοποννήσου (GR0305), Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας (GR0403), Αττικής (GR0601), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR0710,
GR0713, GR0715, GR0717), Θεσσαλίας (GR0808, GR0811, GR0815), Δυτικής
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Μακεδονίας (GR0906, GR0913, GR0912, GR0914), Κεντρικής Μακεδονίας
(GR1004), Ανατολικής Μακεδονίας (GR1103, GR1105, GR1107) και Νήσων
Αιγαίου (GR1402, GR1413, GR1430).
o

Υπέρβαση της μέσης συγκέντρωσης ολικού χρωμίου των 5 μg/l παρατηρείται
περίπου στα μισά αναγνωρισμένα υπόγεια υδατικά συστήματα, στα οποία
υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις (105 σε σύνολο 218).

Χάρτης 2.2: Χαρακτηρισμός υπόγειων υδατικών συστημάτων άρθρου 5 της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ για ανώτερη αποδεκτή τιμή ίση με 10 μg/l

Στις 29.7.2011 παρουσιάστηκε στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου το Παραδοτέο 1. Η
αναλυτική παρουσίαση παρατίθεται στη συνέχεια.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Στόχοι Έργου
z Καταγραφή

σε επίπεδο χώρας των σημαντικότερων
προβλημάτων και περιορισμών εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας περί πόσιμου νερού.
νερού.

Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων για την καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ περί
πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
(Water Safety Plans)

z Διερεύνηση

των υπεισερχόμενων παραμέτρων και
παραμετρικών τιμών,
τιμών, με έμφαση στο εξασθενές χρώμιο

z Προσδιορισμός

των κύριων στοιχείων και μεθόδων για
την ανάπτυξη Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

z Διερεύνηση

αντιπροσωπευτικών συστημάτων
υδροδότησης για πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα

z Σύνταξη

προδιαγραφών για την εφαρμογή των Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού σε δύο πιλοτικές περιπτώσεις με τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά

Διαφάνεια 2

Διαφάνεια 1

Παραδοτέο 1: Διερεύνηση των υπεισερχόμενων
παραμέτρων και παραμετρικών τιμών, με έμφαση στο
εξασθενές χρώμιο

Αντικείμενο του 1ου παραδοτέου

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
z Δανιήλ Μαμάης,
Μαμάης, Πολιτικός Μηχανικός,
Μηχανικός, Επίκουρος
Καθηγητής ΕΜΠ
z Ευάγγελος Ρώμας,
Ρώμας, Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ,
ΔΠΘ, ΜΔΕΜΔΕΕΜΠ
z Νικόλαος Κουρής,
Κουρής, Γεωλόγος Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθηνών, ΜΔΕ -ΕΜΠ
z Στυλιανή Σπυροπούλου,
Σπυροπούλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Southampton UK,
UK, MSc
Υπεύθυνος Έργου και συντονιστής:
συντονιστής:
Δημήτρης Σωτηρόπουλος,
Σωτηρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Διαφάνεια 4

Διαφάνεια 3
Αποδελτίωση διεθνούς,
διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας,
νομοθεσίας, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου
νερού

z

Αποδελτίωση διεθνούς,
διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας,
νομοθεσίας, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού

z

Αποδελτίωση της έκθεσης περί αναθεώρησης της
Οδηγίας 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ,, (Final
(Final report on Establishment of a
list of chemical parameters for the revision of the
Drinking Water Directive,
Directive, DHI,
DHI, 2008)

z

Αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων αναφοράς 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ,,
που υποβάλλονται σε εφαρμογή του άρθρου 13 της
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ανά τριετία

z

Αξιολόγηση διαθέσιμων τοξικολογικών ερευνών σχετικά
με την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο
νερό και την επίδρασή του στη δημόσια υγεία.
υγεία.

z

Εκτίμηση της παρουσίας εξασθενούς χρωμίου σε
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα στην Ελλάδα.
Ελλάδα.

Οδηγία 98/
98/83/
83/ΕΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 –
Παράμετροι παρακολούθησης

Μέγιστα επιτρεπτά όρια για μια σειρά παραμέτρων
στη βρύση του καταναλωτή:
z Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
z Χημικά και ραδιενεργά χαρακτηριστικά
z Αισθητικά χαρακτηριστικά.

Υποχρεωτικά όρια για τις ακόλουθες
παραμέτρους:
παραμέτρους:
z Μικροβιολογικές παράμετροι
E. coli, Εντερόκοκκοι
z Χημικές παράμετροι (27 παράμετροι)
παράμετροι)
Ενδεικτικά όρια
z 3 Μικροβιολογικές παραμέτρους,15
παραμέτρους,15
φυσικοχημικές και επίπεδο ραδιενέργειας

Στο πλαίσιο μιας ολιστικής διαχείρισης του πόσιμου
νερού απαιτείται η προστασία του συστήματος
συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του πόσιμου
νερού όπως ορίζεται από τον ΠΟΥ (2004) με την
κατάρτιση των Σχεδίων Ασφάλειας του Νερού.

Διαφάνεια 6

Διαφάνεια 5

Οδηγία 98/
98/83/
83/ΕΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 –
Πρόγραμμα παρακολούθησης
z

Σύγκριση Οδηγίας 98/
98/83/
83/ΕΕ με άλλους
κανονισμούς (ΠΟΥ,
ΠΟΥ, Καναδά,
Καναδά, EPA)
EPA)

Η δοκιμαστική παρακολούθηση έχει ως στόχο να
παρέχονται σε τακτική βάση στοιχεία για να
διαπιστωθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού.
νερού.

Παράμετρος

Μονάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση
98/83

WHO

Παραμετρική τιμή

Τιμή οδηγός

USEPA
Ανώτατο
επιτρεπόμενο
όριο

Καναδάς
Ανώτατο
επιτρεπόμενο
όριο

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

z

z

Διαφάνεια 7

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ελεγκτική παρακολούθηση περιλαμβάνει το
μεγαλύτερο πλήθος παραμέτρων (συνολικά
σαράντα επτά μικροβιολογικές και φυσικοχημικές
παράμετροι)
παράμετροι) και απαιτείται ώστε να εξετάζεται η
καταρχήν καταλληλότητα του πόσιμου νερού
Η συμπληρωματική παρακολούθηση
πραγματοποιείται κατά περίπτωση όταν υπάρχουν
λόγοι να πιστεύεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την
ανθρώπινη υγεία.
υγεία.

Εscherichia coli (E.
coli)

αριθμός/100
ml

0

0 (σημείωση 1)

0

0

Εντερόκοκκοι

αριθμός/100
ml

0

‐ (σημείωση 2)

0

0

Giardia Lamblia

‐

‐

‐ (σημείωση 11)

Cryptosporidium

‐

‐

‐ (σημείωση 11)

Legionella

‐

‐

‐ (σημείωση 11)

Διαφάνεια 8
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Παράμετρος

Μονάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση
98/83

WHO

Παραμετρική τιμή

Τιμή οδηγός

USEPA
Ανώτατο
επιτρεπόμεν
ο όριο

Καναδάς
Ανώτατο
επιτρεπόμεν
ο όριο

Παράμετρος

Μονάδα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση
98/83

WHO

USEPA

Καναδάς

Παραμετρική τιμή

Τιμή οδηγός

Ανώτατο
επιτρεπόμενο
όριο

Ανώτατο
επιτρεπόμενο
όριο

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ακρυλαμίδιο

μg/l

0.1

0.5

‐ (σημείωση 11)

‐

Επιχλωρυδρίνη

μg/l

0.1

0.4 (σημείωση
3)

‐ (σημείωση 11)

‐

Αντιμόνιο

μg/l

5

2 (σημείωση 3)

6

6

Φθοριούχα άλατα

mg/l

1.5

1.5

4

1.5

10

10 (σημείωση
3)

10

Μόλυβδος

μg/l

10

10

‐ (σημείωση 11)

10

Αρσενικό

μg/l

Άσβεστος

MFL

‐

‐

7 (σημείωση 14)

‐

Βενζόλιο

μg/l

1

10

5

5

Βενζο‐α‐πυρένιο

μg/l

0.01

0.7

0.2

0.01

Βόριο

mg/l

1

0.3

‐

5

Βρωμικά άλατα

μg/l

10

10 (σημείωση
3, 5)

10

10

Κάδμιο

μg/l

5

3

5

5

10

Υδράργυρος

Χρώμιο

μg/l

50

50 (σημείωση
3)

100 (σημείωση 15)

50

Χαλκός

mg/l

2

2 (σημείωση 3)

1.3

‐

Κυανιούχα άλατα

μg/l

50

70

200

200

1,2‐διχλωροαιθάνιο

μg/l

3

30

5

5
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Ευρωπαϊκή Ένωση
98/83
Παράμετρος

Μονάδα

Παραμετρική τιμή

WHO

USEPA

Καναδάς

Τιμή οδηγός

Ανώτατο
επιτρεπόμενο
όριο

Ανώτατο
επιτρεπόμενο
όριο

‐ (σημείωση 11)

‐

mg/l

1

6

Νικέλιο

μg/l

20

70

10

‐

Νιτρικά άλατα

mg/l

50

50

10 (σημείωση 17)

10

Νιτρώδη άλατα

mg/l

0.5

3

1

‐

Παρασιτοκτόνα

mg/l

0.1

(σημείωση 6)

(σημείωση 12)

‐

Σύνολο
παρασιτοκτόνων

mg/l

0.5

(σημείωση 6)

(σημείωση 12)

‐

Πολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

μg/l

0.1

(σημείωση 7)

(σημείωση 13)

‐

Σελήνιο

μg/l

10

10

5

10

2

1

Τετραχλωροαιθένιο
και Τριχλωραιθένιο

μg/l

10

40 + 70
(σημείωση 3)

‐

5+5

Ολικά
τριαλογονομεθάνια

μg/l

100

‐ (σημείωση16)

100

100

Βινυλοχλωρίδιο

μg/l

0.5

5

2

2

Ευρωπαϊκή Ένωση
98/83

USEPA

Καναδάς

Μονάδα

Παραμετρική τιμή

Τιμή οδηγός

Ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο

Ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο

Αργίλιο

μg/l

200

200 (σημείωση 8)

‐

Αμμώνιο

mg/l

0.5

1.5 (σημείωση 9)

‐

‐

Βάριο

μg/l

‐ (σημείωση 4)

300

200

1000

WHO

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετρος

‐

ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Διαφάνεια 11

Επιχλωρυδρίνη

μg/l

0.1

0.4 (σημείωση
3)

Φθοριούχα άλατα

mg/l

1.5

1.5

4

1.5

Μόλυβδος

μg/l

10

10

‐ (σημείωση 11)

10

Υδράργυρος

mg/l

1

6

2

1

Νικέλιο

μg/l

20

70

10

‐

Νιτρικά άλατα

mg/l

50

50

10 (σημείωση 17)

10

Νιτρώδη άλατα

mg/l

0.5

3

1

‐

Παρασιτοκτόνα

mg/l

0.1

(σημείωση 6)

(σημείωση 12)

‐

Σύνολο
παρασιτοκτόνων

mg/l

0.5

(σημείωση 6)

(σημείωση 12)

‐

Πολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνθρακες

μg/l

0.1

(σημείωση 7)

(σημείωση 13)

‐

Σελήνιο

μg/l

10

10

5

10

Μολυβδένιο

μg/l

‐

70

‐

‐

Χλωριούχα άλατα

mg/l

250

200 (σημείωση 3)

100 (σημείωση 15)

‐

αριθμός/100 ml

0

‐

‐

‐

Clostridium
perfringens
(συμπεριλαμβανομένων
των
σπορίων)
Σίδηρος

μg/l

Μαγγάνιο

μg/l

Οσμή

Οξειδωσιμότητα

μg/l

10

40 + 70
(σημείωση 3)

‐

5+5

μg/l

100

‐ (σημείωση16)

100

100

Βινυλοχλωρίδιο

μg/l

0.5

5

2

2

Σύγκριση Οδηγίας 98/
98/83/
83/ΕΕ με άλλους
κανονισμούς (ΠΟΥ,
ΠΟΥ, Καναδά,
Καναδά, EPA,
EPA, Αυστραλίας)
Αυστραλίας)
z

Ο κανονισμός του ΠΟΥ αποτελεί το υπόβαθρο για τη
διαμόρφωση τόσο της Οδηγίας της ΕΕ,
ΕΕ, όσο και του
κανονισμού και των άλλων χωρών

z

Όλοι οι κανονισμοί θέτουν μηδενικά όρια για τα
περιττωματικά κολοβακτηρίδια και E.coli.
coli. Επίσης η
Οδηγία 98/83 και ο κανονισμός των ΗΠΑ θέτουν και
μηδενικό όριο
όριο για τους εντερόκοκκους

z

Η Οδηγία 98/83 εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη
ως προς την παρουσία παθογόνων οργανισμών όπως:
όπως:
Σαλμονέλλες,
Σαλμονέλλες, σταφυλόκκοι παθογόνοι,
παθογόνοι, ιοί,
ιοί, παθογόνο
E.coli, καμπυλοβακτήριο,
καμπυλοβακτήριο, κρυπτοσπορίδιο,
κρυπτοσπορίδιο, κ.α.

z

Ο κανονισμός των ΗΠΑ αναφέρεται σε κάποιες
παραμέτρους όπως κρυπτοσπορίδιο,
κρυπτοσπορίδιο, Giardia lambia κ.α.
προδιαγράφοντας και τεχνικές επεξεργασίας

‐

‐

250

‐ (σημείωση 15)

‐

Νάτριο

mg/l

200

200

500 (σημείωση 15)

‐

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και άνευ
ασυνήθους μεταβολής

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

‐ (σημείωση 15)

‐

‐

‐

‐

0 (σημείωση 1)

0

0
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z

Σε σχέση με την παρουσία ινών αμιάντου στο πόσιμο
νερό,
νερό, δεν υπάρχουν όρια στο πόσιμο νερό στη
νομοθεσία,
νομοθεσία, τόσο της ΕΕ όσο και στους αντίστοιχους
κανονισμούς του ΠΟΥ και του Καναδά.
Καναδά. Εξαίρεση
αποτελεί ο κανονισμός των ΗΠΑ,
ΗΠΑ, που συστήνει μέγιστη
επιτρεπόμενη συγκέντρωση ινών αμιάντου στο πόσιμο
νερό ίση με 7 MFL (MFL = εκατομμύρια ίνες ανά λίτρο
νερού)
νερού) με μήκος ινών μεγαλύτερο από 10 μ.

Άνευ
μεταβολής
αριθμός/100 ml

Κολοβακτηριοειδή
Ολικός

z

z

Διαφάνεια 14

οργανικός

άνθρακας

ασυνήθους
0

Άνευ

ασυνήθους

Συνολικά ο ΠΟΥ έχει εξετάσει 176 χημικές ενώσεις ενώ
παραμετρικές τιμές καθορίσθηκαν για περίπου 93.
93. Το
πλήθος αυτό υπερκαλύπτεται από την εφαρμογή της
98/83/ΕΕ
98/83/ΕΕ σε συνδυασμό με την 2000/60/ΕΕ
2000/60/ΕΕ
Ως προς τα όρια η Οδηγία 98/83/ΕΕ
98/83/ΕΕ σε σχέση με τον
ΠΟΥ είναι συνήθως αυστηρότερη,
αυστηρότερη, ιδίως για τις
παραμέτρους που έχουν χαρακτηρισθεί ως πιθανές
καρκινογόνες.
καρκινογόνες.
Ο κανονισμός του Καναδά περιλαμβάνει περίπου 65
χημικές ουσίες για τις οποίες δίνεται μια συνιστώμενη
τιμή.
τιμή. Ο κανονισμός του Καναδά είναι λιγότερο αυστηρός
από της ΕΕ για 44 χημικές ουσίες ενώ μόνο για δύο
ουσίες είναι περισσότερο αυστηρός.
αυστηρός.
Ο κανονισμός των ΗΠΑ καλύπτει ένα πλήθος χημικών
ουσιών που ξεπερνούν τις 90. Η 98/83/ΕΕ
98/83/ΕΕ περιλαμβάνει
τις λιγότερες χημικές παραμέτρους καθώς έχει τον
χαρακτήρα μιας κατ’
κατ’ ελάχιστο υποχρεωτικής δέσμευσης
για όλα τα Κράτη Μέλη.
Μέλη.

Σύγκριση Οδηγίας 98/
98/83/
83/ΕΕ με άλλους
κανονισμούς (ΠΟΥ,
ΠΟΥ, Καναδά,
Καναδά, EPA,
EPA, Αυστραλίας)
Αυστραλίας)

H Οδηγία 98/83/ΕΕ
98/83/ΕΕ καλύπτει το κενό που υπήρχε στην
παλαιότερη Οδηγία (80/778/ΕΟΚ
), εισάγοντας όρια για
(80/778/ΕΟΚ),
τα τριαλομεθάνια
τριαλομεθάνια και τα βρωμικά 100 μg/l και 10 μg/l
Η Οδηγία της ΕΕ για τα παρασιτοκτόνα θέτει όρια 0,5
μg/l για το σύνολο και 0,1 μg/l για κάθε ένα χωριστά και
δεν ακολουθεί τα λιγότερο αυστηρά όρια που
αποτυπώνονται στους άλλους κανονισμούς (ΠΟΥ,
ΠΟΥ, ΗΠΑ)
ΗΠΑ)

‐

‐

5

Σύγκριση Οδηγίας 98/
98/83/
83/ΕΕ με άλλους
κανονισμούς (ΠΟΥ,
ΠΟΥ, Καναδά,
Καναδά, EPA,
EPA, Αυστραλίας)
Αυστραλίας)

Σύγκριση Οδηγίας 98/
98/83/
83/ΕΕ με άλλους
κανονισμούς (ΠΟΥ,
ΠΟΥ, Καναδά,
Καναδά, EPA,
EPA, Αυστραλίας)
Αυστραλίας)

z

‐

‐ (σημείωση 15)

250

z

z

‐

‐ (σημείωση 15)

mg/l

z

Διαφάνεια 13

‐ (σημείωση 15)

40 (σημείωση 3)
Αποδεκτή στους
καταναλωτές και
άνευ ασυνήθους
μεταβολής

mg/l O2

Αριθμός αποικιών σε 22oC

Διαφάνεια 12

200

Θειικά άλτα

Γεύση

Τετραχλωροαιθένιο
και Τριχλωραιθένιο
Ολικά
τριαλογονομεθάνια

100

50
Αποδεκτή στους
καταναλωτές και άνευ
ασυνήθους μεταβολής

z

Παρά την υψηλή τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου
όλοι οι κανονισμοί των αναπτυγμένων χωρών έχουν
επιλέξει κυρίως λόγω των πρακτικών δυσκολιών
μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου τον καθορισμό ορίων
σε όρους ολικού χρωμίου.
χρωμίου. Το όριο της ΕΕ για το πόσιμο
νερό είναι 50 μg/l ίδιο με του ΠΟΥ,
ΠΟΥ, του κανονισμού του
Καναδά και της Αυστραλίας.
Αυστραλίας. Ο κανονισμός των ΗΠΑ,
ΗΠΑ,
θέτει όριο ολικού χρωμίου τη συγκέντρωση των 100 μg/l.
Η Καλιφόρνια αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να
προσδιορισθούν ασφαλή όρια για καρκινογόνες ουσίες,
ουσίες,
έχει προχωρήσει στην θέσπιση συγκέντρωσης στόχου
του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό ίση με 0,02
μg/l. Αντίθετα ο ΠΟΥ θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη
αρκετές επιστημονικές μελέτες που να τεκμηριώνουν την
καρκινογόνο δράση του εξασθενούς χρωμίου.
χρωμίου.

Διαφάνεια 16

Σελ.

17

ΥΠΕΚΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)»
Αποδελτίωση της έκθεσης περί αναθεώρησης της
Οδηγίας 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ,, (DHI
(DHI,, 2008)

Αποδελτίωση της έκθεσης περί αναθεώρησης της
Οδηγίας 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ,, (DHI
(DHI,, 2008)

z

Ομάδα Α: Όλες οι χημικές παράμετροι του Μέρους
Β του παραρτήματος Ι της Οδηγίας με επιτακτικά
όρια (39 χημικές παράμετροι).
παράμετροι).

z

Υιοθέτηση Σχεδίων Ασφάλειας του Νερού για την
αποτελεσματικότερη προστασία του νερού σε όλα τα
στάδια μέχρι την βρύση του καταναλωτή

z

Ομάδα Β: Όλες οι χημικές παράμετροι του Μέρου
Μέρους
Γ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας με ενδεικτικά
όρια (17 χημικές παράμετροι)
παράμετροι).

z

Διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου προγράμματος
παρακολούθησης με περισσότερους βαθμούς
ελευθερίας που θα καθορίζεται σε λεπτομέρεια από
τα κράτη μέλη

z

Ομάδα Γ: Πρόσθετες χημικές παράμετροι που
συνολικά χρησιμοποιούνται από κάποια κράτη μέλη
- Συνολικά 78 χημικές παραμέτροι.
παραμέτροι.

z

Διαχωρισμός των χημικών παραμέτρων σε δύο
ομάδες ως προς την συχνότητα παρακολούθησης

z

Διαχωρισμός όλων των χημικών παραμέτρων σε
δύο ομάδες ως προς την επικινδυνότητα και την
επίδραση τους στην αισθητική αξία του νερού

z

Διαφάνεια 17

Ομάδα Δ: Άλλες χημικές παράμετροι δυνητικά
υποψήφιες για ένταξη στην Οδηγία 98/83. Συνολικά
η ομάδα Δ περιλαμβάνει 18 χημικές παραμέτρους.
παραμέτρους.

Διαφάνεια 18

Χημικές παράμετροι που σχετίζονται με την προστασία
της δημόσιας υγείας και εμφανίζονται σε όλα τα κράτη
μέλη,
μέλη, (16 παράμετροι)
παράμετροι)
Προτεινόμενα όρια για
την Οδηγία 98/83
Παράμετρος

Υφιστάμενα όρια για
την Οδηγία 98/83

Κύρια πηγή

Μονάδα

Παράμετρος

Αντιμόνιο

μg/l

5 – 20

5

Σωληνώσεις

Αρσενικό

μg/l

10

10

Φυσική παρουσία
Φυσική παρουσία/ρύπανση από απορρυπαντικά

Βόριο

mg/l

1 – 2.4

1

Βρωμικά άλατα

μg/l

10

10

Κάδμιο

μg/l

3–5

5

Ρύπανση

Χρώμιο

μg/l

50

50

Φυσική παρουσία/ρύπανση

Χαλκός

mg/l

2

2

Φθοριούχα άλατα

mg/l

1.5

1.5

Μόλυβδος

μg/l

10

10

Σωληνώσεις

Νικέλιο

μg/l

20 – 70

20

Φυσική παρουσία/ Σωληνώσεις

Νιτρικά άλατα

mg/l

50

50

Φυσική παρουσία/ρύπανση

Νιτρώδη άλατα

mg/l

0.5

0.5

Φυσική παρουσία/ρύπανση/χλωρίωση

Παρασιτοκτόνα

μg/l

0.1

0.1

Ρύπανση/εκτίμηση επικιινδυνότητας

Σελήνιο

μg/l

10 – 30

10

Φυσική παρουσία αλλά σπάνια και συνήθως
μόνο στα υπόγεια νερά

μg/l

Ουράνιο

Χημικές παράμετροι που σχετίζονται με προστασία της
αισθητικής αξίας του νερού και εμφανίζονται σε όλα τα
κράτη μέλη,
μέλη, (13 παράμετροι)
παράμετροι)

15 – 30

10

Σωληνώσεις

Πρόσθετες (1) παράμετροι

Διαφάνεια 20
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Χημικές παράμετροι που σχετίζονται με την προστασία
της δημόσιας υγείας και εμφανίζονται σε κάποια από τα
κράτη μέλη,
μέλη, (19 παράμετροι)
παράμετροι)
Παράμετρος

Υφιστάμενα όρια για
την Οδηγία 98/83

Κύρια πηγή

0.1

0.1

Κροκιδωτικό πολυακρυλαμίδιο, έλεγχος με
χρήση κατάλληλων κροκιδωτικών

μg/l

0.1

0.1

Πολυαμίνες κατά την επεξεργασία

μg/l

1 – 10
(10)

1

Ρύπανση υπόγειου υδροφορέα

Επιχλωρυδρίνη
Βενζόλιο

μg/l

50 – 70
(50)

50

Βιομηχανική ρύπανση

Υδράργυρος

μg/l

1–6
(6)

1

Παλαιά μανόμετρα, περιστασιακά φυσική
παρουσία στο υπόγειο νερό

Ολικά τριαλογονομεθάνια

μg/l

100

100

Χλωρίωση

Ολικά χλωροοξικά οξέα(1)

μg/l

80

Πολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνθρακες (2)

μg/l

0.1

0.1

Εσωτερικό δικτύου ύδρευσης

Βενζο‐ α ‐πυρένιο

μg/l

0.01 – 0.7
(0.7)

0.01

Εσωτερικό δικτύου ύδρευσης

Βινυλοχλωρίδιο

μg/l

0.3 – 0.5
(0.3)

0.5

PVC σωληνώσεις

Κυανιούχα

Διαφάνεια 21

Προτεινόμενα όρια για
την Οδηγία 98/83

μg/l

μg/l

10

10 (3)

Ρύπανση μόνο στα υπόγεια νερά

Τετραχλωροαιθένιο

μg/l

40

10 (3)

Ρύπανση ρύπανση μόνο στα υπόγεια νερά
Ανεπεξέργαστα λύματα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

mg/l

Χλωριόντα

mg/l

Κυρίως χρησιμοποιείται στην επεξεργασία
του νερού. Μερικές φορές και φυσική
παρουσία

0.5

Φυσική παρουσία

250

250

Λύματα ή εισροή θαλασσινού νερού

> 6.5 ‐ < 9.5

> 6.5 ‐ < 9.5

Συνήθως ουδέτερο

0.5

Σίδηρος

μg/l

200

Φυσική παρουσία, επεξεργασία νερού και
σωληνώσεις

Μαγγάνιο

μg/l

50

50

Φυσική παρουσία και δίκτυο

Οσμή/Γεύση

μg/l

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και άνευ
ασυνήθους μεταβολής

Αποδεκτή στους
καταναλωτές και άνευ
ασυνήθους μεταβολής

Κυμαίνεται

Θειικά

mg/l

250

250

Φυσική παρουσία

NTU

1
(τιμή στόχος 0.5)

1

Λόγω φερτών

Θολότητα στη βρύση

NTU

4
(τιμή στόχος 0.5)

4

Λόγω φερτών

Ολικός
οργανικός
άνθρακας (TOC)

μg/l

0.1

0.1

Φυσική παρουσία

στην

200
(100)

Παράμετρος

Υφιστάμενα όρια για την
Οδηγία 98/83

Πιθανό όριο

Σχόλια

Αντιμόνιο

5 μg/l

5 – 20 μg/l
(20 μg/l)

Σωληνώσεις. Δεν παρουσιάζει
πρόβλημα η τήρηση του ορίου
20 μg/l. Χρήση σχεδίων
ασφάλειας νερού (ΣΑΝ)

Κυανιούχα

50 μg/l

50 – 70 μg/l
(50 μg/l)

Δεν παρατηρείται συνήθως
στο πόσιμο νερό.
Παρατηρείται μόνο σε
έκτακτες περιπτώσεις
βιομηχανικής ρύπανσης όπου
η παρακολούθηση ρουτίνας
δεν τις εντοπίζει

1,2 διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

3 – 30 μg/l
(30 μg/l)

Χρησιμοποιείται ως διαλύτης
που σπανιότατα παρατηρείται
στο πόσιμο νερό. Καλύπτεται
με την χρήση ΣΑΝ

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0.5 μg/l

0.5 μg/l

Οξειδωσιμότητα

5 mg/l O2

5 mg/l O2

Σελήνιο

10 μg/l

10 ‐ 30 μg/l
(30 μg/l)

Θειικά

250 mg/l

250 mg/l

Καλύπτεται από τη γεύση

Aldrin

0.03 μg/l

0.1 μg/l

Καλύπτεται από την παράμετρο
επιμέρους παρασιτοκτόνα

z

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 80/778/ΕΟΚ υπήρχε η υποχρέωση υποβολής
εθνικών εκθέσεων αναφοράς για τις περιόδους 1993-1995, 1996- 1998, 1999-2001.

z

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής
τριετών εθνικών εκθέσεων αναφοράς (ήδη έχουν συνταχθεί για τις περιόδους 20022004 και 2005-2007).

z

Υπόχρεος φορέας σύνταξης και υποβολής των εθνικών εκθέσεων προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

z

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι υποχρεωμένο να αναρτά τις
εκθέσεις στην ιστοσελίδα του προς ενημέρωση του κοινού, ωστόσο οι εκθέσεις δεν
είναι αναρτημένες ούτε προσβάσιμες.

z

Η αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθετικές εκθέσεις αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιοποιούνται
και παρουσιάζουν την κατάσταση εφαρμογής των Οδηγιών σχετικά με το πόσιμο
νερό σε όλα τα Κράτη Μέλη. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί οι συνθετικές
εκθέσεις αναφοράς για όλες τις περιόδους από το 1993 έως το 2004, ενώ η
συνθετική έκθεση για την περίοδο 2005-2007 ολοκληρώθηκε από μέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τέλος του 2010, ωστόσο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

0.03 μg/l

Dieldrin

Διαφάνεια 22

Αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων αναφοράς για την
ποιότητα του πόσιμου νερού

Διαφάνεια 23

Κύρια πηγή

200

Χλωρίωση

Τριχλωροαιθένιο

Ορμονικούς διαταράκτες (4)

Υφιστάμενα όρια για
την Οδηγία 98/83

200
(τιμή στόχος 100)

Χημικές παράμετροι που προτείνεται η εξαίρεση τους

Μονάδα

Ακρυλαμίδιο

Αμμώνιο

Θολότητα
εγκατάσταση
επεξεργασίας

Φυσική παρουσία στα υπόγεια νερά

10

μg/l

pH

Φυσική παρουσία

Προτεινόμενα όρια για
την Οδηγία 98/83
Μονάδα

Αργίλιο

Δεν έχει νόημα. Καλύπτεται
από την παράμετρο των
επιμέρους παρασιτοκτόνων
Μη χρήσιμη παράμετρος,
καλύπτεται από το ΤOC
Φυσική παρουσία αλλά πολύ
σπάνια

0.1 μg/l

Heptachlor

0.03 μg/l

0.1 μg/l

Heptachlor epoxide

0.03 μg/l

0.1 μg/l

Περίοδοι Αναφοράς Συμπεράσματα έκθεσης ΕΕ
1993-1995






1996-1998







1999-2001

Η Ελλάδα δεν υπέβαλε στοιχεία παροχής νερού.
Τα στοιχεία διακρίνονταν από ασάφεια και ελλείψεις.
Αν και δεν αναφέρθηκαν υπερβάσεις σε συγκεντρώσεις βαρέων
μετάλλων και φυτοφαρμάκων, ωστόσο τα δείγματα που αναλύθηκαν για
τις παραμέτρους αυτές ήταν εξαιρετικά λίγα.
Από τα στοιχεία που δόθηκαν φαίνεται πως η ποιότητα του νερού
βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Η υποβολή χαρακτηρίστηκε ως ελλιπής χωρίς να δίδονται στοιχεία. για
τον ακριβή αριθμό των ζωνών παροχής και το ποσοστό του
εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων φαίνεται να μην είναι
σύμφωνο με τις απαιτήσεις στην Οδηγία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις
λαμβάνονται είτε ανεπαρκή σε αριθμό δείγματα ή αναλύονται λίγες
παράμετροι.
Παράμετροι όπως φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα σπανίως αναφέρεται
ότι παρακολουθούνται.
Η Ελλάδα δεν υπέβαλε στοιχεία περί μη συμμόρφωσης των δειγμάτων
που αναλύθηκαν με τις παραμετρικές τιμές.

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία

Διαφάνεια 24
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ΥΠΕΚΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)»

Παράμετροι στις οποίες αναφέρθηκαν υπερβάσεις
κατά την περίοδο 19931993-2004

Περίοδοι Αναφοράς Συμπεράσματα έκθεσης ΕΕ

2001-2004

1993- 1995

 Η υποβολή χαρακτηρίστηκε ως ελλιπής και σε μη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις αναφοράς της οδηγίας.
 Οι πληροφορίες σχετίζονταν με την Οδηγία 80/778/ΕΟΚ για τα έτη 2002
και 2003 και την Οδηγία 98/83/ΕΕ για το έτος 2004
 Οι πληροφορίες για την παροχή νερού δεν προήλθε από τις αρμόδιες αρχές.
 Η Ελλάδα δεν υπέβαλε συγκεντρωτικά στοιχεία παροχής νερού σε εθνικό
επίπεδο.
 Ο αριθμός των ζωνών παροχής ήταν ασαφής.
 Υπήρχαν αμφιβολίες για τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις
παραμέτρους ανάλυσης, που κατά κύριο λόγο αφορούσαν μικροβιολογικές
παραμέτρους.
 Δεν ήταν δυνατή η σύγκριση με προηγούμενες περιόδους αναφοράς.

Αργίλιο
Βακτηρίδια
Γεύση
Θολότητα
Κολοβακτηριοειδή
Νάτριο
Ολικά κολοβακτηρίδια
Οσμή
Σίδηρος
Στρεπτόκοκκοι
Χλωριούχα άλατα

2002- 2004
Αγωγιμότητα
Αργίλιο
Αριθμός αποικιών σε 22˚C
Αριθμός αποικιών σε 37˚C
Αρσενικό
Γεύση
Ε.coli
Ελεύθερο χλώριο
Εντερόκοκκος
Θειούχα άλατα
Θολότητα
Κολοβακτηριοειδή
Μαγγάνιο
Μαγνήσιο
Νιτρικά άλατα
Σίδηρος
Σκληρότητα
Φθοριούχα άλατα
Χλωριούχα άλατα

Αξιολόγηση διαθέσιμων τοξικολογικών ερευνών σχετικά
με την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο
νερό και την επίδρασή του στη δημόσια υγεία

Σύνοψη
z

z

z

Οι εθνικές εκθέσεις αναφοράς δεν χαρακτηρίζονται από την
απαιτούμενη πληρότητα και δεν βρίσκονται σε πλήρη
συμφωνία με τις απαιτήσεις αναφοράς που μέσω σχετικών
καθοδηγητικών κειμένων ορίζει η Επιτροπή.
Από τα υποβληθέντα στοιχεία των εκθέσεων αναφοράς της
περιόδου 1993-2004 (με εξαίρεση την περίοδο 1999-2001 για
την οποία δεν υποβλήθηκε η σχετική έκθεση αναφοράς από
την Ελλάδα), φαίνεται πως το βάρος των αναλύσεων δίδεται
κυρίως στις μικροβιολογικές παραμέτρους για τις οποίες
υπάρχουν τα περισσότερα δεδομένα και για τις οποίες
αναφέρονται υπερβάσεις από τις οριακές τιμές της
νομοθεσίας.
Ως προς τις χημικές παραμέτρους, επισημαίνεται πως κατά
την περίοδο 1993-2004 δεν αναφέρθηκαν υπερβάσεις στη
συγκέντρωση ολικού χρωμίου στο πόσιμο νερό στις σχετικές
εκθέσεις αναφοράς για την Ελλάδα.

Διαφάνεια 28

Διαφάνεια 27
Αξιολόγηση διαθέσιμων τοξικολογικών ερευνών
z

Χρόνια Τοξικότητα:
Τοξικότητα: Η χρόνια έκθεση σε CrVI στον αέρα
προκαλεί βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα,
σύστημα, πνευμονία,
πνευμονία,
άσθμα κ.α. (WHO
(WHO,, 1998). Στη περίπτωση μακροχρόνιας
έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου είτε λόγω
αναπνοής είτε λόγω κατάποσης προκαλούνται βλάβες στα
νεφρά,
νεφρά, το ήπαρ,
ήπαρ, στο γαστροεντερικό σύστημα,
σύστημα, στο
ανοσοποιητικό σύστημα και στο αίμα.
αίμα.

z

Προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα και στην
ανάπτυξη των εμβρύων: Υπάρχουν μελέτες σε ζώα που
τεκμηριώνουν ότι μέσω της κατάποσης CrVI προκαλούνται
σημαντικές βλάβες τόσο στο αναπαραγωγικό σύστημα των
ποντικών όσο και στην ανάπτυξη των εμβρύων

Διαφάνεια 30

Αξιολόγηση διαθέσιμων τοξικολογικών ερευνών –
Καρκινογένεση
z

z

CrIII είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο καθώς
χρησιμοποιείται στο μεταβολισμό της γλυκόζης,
γλυκόζης, των
πρωτεϊνών και των λιπών

z

CrVI είναι ιδιαίτερα τοξικό όταν εισέρχεται στο
ανθρώπινο σώμα μέσω της αναπνοής ή της κατάποσης,
κατάποσης,
αν και ο άνθρωπος διαθέτει διάφορους μηχανισμούς
αντιμετώπισης της τοξικότητας του CrVΙ
CrVΙ όταν βρίσκεται
στο πόσιμο νερό ή στις τροφές κυρίως μέσω της
αναγωγής του σε τρισθενές χρώμιο κατά την χώνευση

z

Η μεγάλη διαφορά στην τοξικότητα μεταξύ του CrVΙ
CrVΙ και
του CrIII οφείλεται κυρίως στην ικανότητα του CrVI να
διαπερνά το κύτταρο καθώς τα κύτταρα εκλαμβάνουν τα
χρωμικά ιόντα ως θρεπτικά (βλάβες ακόμη και
καρκινογένεση)
καρκινογένεση)

Αξιολόγηση διαθέσιμων τοξικολογικών ερευνών –
Καρκινογένεση ?

Άμεση τοξικότητα:
τοξικότητα: Μέσω της αναπνοής το CrVI μπορεί να
προκαλέσει βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα.
σύστημα. Κατάποση
μεγάλων ποσοτήτων CrVI προκαλεί γαστροεντερικά
προβλήματα,
προβλήματα, πόνους ακόμη και εσωτερική αιμορραγία

z

Διαφάνεια 29

z

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί χωρίς
αμφισβήτηση ότι το CrVI είναι καρκινογόνο μέσω της
αναπνοής (0,00008 μg/m3 στον αέρα<10
αέρα<10-6 κίνδυνο καρκίνου)
καρκίνου)

z

Οι όποιες ασυμφωνίες στη διεθνή επιστημονική κοινότητα
σχετικά με την δράση του CrVI στο νερό,
νερό, οφείλονται όχι στο
αποτέλεσμα της παρουσίας του CrVI στα ανθρώπινα
κύτταρα,
κύτταρα, αλλά κυρίως στην ικανότητα του οργανισμού να
ανάγει στο στομάχι όλο το CrVI,
CrVI, που καταναλώνεται μέσω
κατάποσης,
κατάποσης, σε CrIII και κατά συνέπεια να το αδρανοποιεί

z

Οι τελευταίες μελέτες καταδεικνύουν ότι ένα ποσοστό του
εξασθενούς χρωμίου που καταναλώνεται μέσω κατάποσης
ρυπασμένου νερού δεν μετατρέπεται σε CrIII στο στομάχι και
έχει την ικανότητα να φθάσει στα ανθρώπινα κύτταρα (π.χ.
καταστροφή του DNA σε ιστούς απομακρυσμένους από το
στομάχι των ζώων,
ζώων, αύξηση του χρωμίου στο αίμα)
αίμα)

Θεσμοθετημένες οριακές τιμές ολικού και εξασθενούς
χρωμίου στα επιφανειακά ύδατα και το πόσιμο νερό

Τα
διαθέσιμα
επιστημονικά
δεδομένα
καταδεικνύουν ότι η παρουσία CrVI στο
πόσιμο νερό αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης
καρκίνου
στην
ανθρώπινη
κοινότητα.
κοινότητα. Αυτό που σίγουρα αποτελεί
πρόκληση για τους επιστήμονες και
απαιτούνται περισσότερα στοιχεία,
στοιχεία, είναι η
ποσοτικοποίηση αυτής της συσχέτισης και ο
καθορισμός κάποιου ορίου του εξασθενούς
χρωμίου στο πόσιμο νερό που να εξασφαλίζει
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.
αυτού.

Ολικό χρώμιο
Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος για
επιφανειακά ύδατα
(ΚΥΑ 51354/2641/Ε
51354/2641/Ε103/2010)

Εξασθενές χρώμιο

23 μg/l (<40 mg CaCO3/l)

3 μg/l

42 μg/l (40‐
(40‐50 mg CaCO3/l)

(ως ετήσια μέση τιμή)
τιμή)

50 μg/l (>50 mg CaCO3/l)
(ως ετήσια μέση τιμή)
τιμή)

Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος για τη Λεκάνη
Απορροής Ασωπού
(ΚΥΑ 20448/2010)

23 μg/l (<40 mg CaCO3/l)

3 μg/l

42 μg/l (40‐
(40‐50 mg CaCO3/l)

(ως ετήσια μέση τιμή)
τιμή)

50 μg/l (>50 mg CaCO3/l)
(ως ετήσια μέση τιμή)
τιμή)

110 μg/l

11 μg/l

(ως μέγιστη τιμή)
τιμή)

(ως μέγιστη τιμή)
τιμή)

50 μg/l

Δ/Υ1

Όριο ολικού χρωμίου στο πόσιμο νερό
(ΚΥΑ Υ2/2600/2001)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1999- 2001
Δεν υποβλήθηκε η
ελληνική
έκθεση
αναφοράς

Διαφάνεια 26

Διαφάνεια 25

Διαφάνεια 31

1996- 1998
Αργίλιο
Βακτηρίδια
Γεύση
Θειικά άλατα
Θολότητα
Κολοβακτηριοειδή
Νάτριο
Ολικά κολοβακτηρίδια
Οσμή
Σίδηρος
Στρεπτόκοκκοι
Φθοριούχα άλατα
Χλωριούχα άλατα

(για το 100% των δειγμάτων)
δειγμάτων)

Διαφάνεια 32
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Παρουσία ολικού χρωμίου σε ποτάμια

Αξιολόγηση μετρήσεων ολικού χρωμίου σε επιφανειακά
ύδατα για την περίοδο 20062006-2010

► Το ποσοστό των μεμονωμένων δειγμάτων στα οποία παρατηρείται υπέρβαση της τιμής των 23 μg/l δεν υπερβαίνει
σε κανένα από τα έτη παρακολούθησης το 2%.
► Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν το 2006 σε τρεις θέσεις του Ποταμού Πηνειού Θεσσαλίας (Γέφυρα
ΦωτάδαςΦωτάδας-44,8 μg/l, Γέφυρα ΚαραβοπόρουΚαραβοπόρου-27,9μ
27,9μg/l και Μεγάλα Καλύβια 24,5 μg/l) και σε μία θέση στον ποταμό Νέστο
το 2009 (Χρυσούπολη
(Χρυσούπολη-- 43,5 μg/l).
► Mέγιστη μέση ετήσια συγκέντρωση 9,8 μg/l στο ρέμα Σουλού.
Σουλού.

► 1568 μετρήσεις ολικού χρωμίου σε 115 επιφανειακά υδάτινα σώματα
► Σε όρους μέσων ετήσιων τιμών δεν παρατηρείται καμία υπέρβαση της οριακής τιμής των
23 μg/l της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 σε κανένα ποτάμι ή λίμνη της χώρας

Παρουσία ολικού χρωμίου σε λίμνες
► Το ποσοστό των μεμονωμένων δειγμάτων στα οποία παρατηρείται υπέρβαση της τιμής των 23 μg/l δεν υπερβαίνει
σε κανένα από τα έτη παρακολούθησης το 1%.
► Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν το έτος 2007 στη Λίμνη Κορώνεια (Βόρειο άκρο-75 μg/l)
► Mέγιστη μέση ετήσια συγκέντρωση 14 μg/l στη λίμνη Κορώνεια

Αθροιστική κατανομή
συγκεντρώσεων ολικού
χρωμίου σε ποτάμια

Αθροιστική κατανομή
συγκεντρώσεων ολικού
χρωμίου σε λίμνες

Διαφάνεια 34

Διαφάνεια 33

Mετρήσεις ολικού χρωμίου περιόδου 20002000-2008

Αξιολόγηση μετρήσεων ολικού χρωμίου σε υπόγεια υδάτινα
σώματα
z
z
z

Συνολικά 5974 μετρήσεις ολικού χρωμίου σε 3691 θέσεις για την περίοδο 20002000-2008
Από τις 3691 θέσεις το 77% αφορά σε γεωτρήσεις,
γεωτρήσεις, το 14% σε πηγές και το 9% σε
πηγάδια.
πηγάδια.
Από τις 3691 θέσεις,
θέσεις, οι 2632 ανήκουν σε 218 από τα 236 αναγνωρισμένα υπόγεια
υδατικά συστήματα και οι 1059 σε υπόγειους υδροφορείς που δεν έχουν
αναγνωρισθεί (βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
).
2000/60/ΕΚ).

Αριθμός μετρήσεων ολικού χρωμίου και
αντίστοιχα διαστήματα μετρημένων
συγκεντρώσεων

x ≤ 5,00 μg/l
5,00 < x ≤ 37,5 μg/l
37,5 < x ≤ 50,0 μg/l
50,0 < x
μg/l

Διαφάνεια 36

Διαφάνεια 35
Χαρακτηρισμός υπόγειων υδάτινων σωμάτων βάσει της μέσης τιμής
των μετρήσεων της περιόδου 20062006-2008

Χαρακτηρισμός υπόγειων υδάτινων σωμάτων βάσει της μέσης τιμής
των μετρήσεων της περιόδου 20062006-2008

μέση τιμή ≤ 50,0 μg/l
μέση τιμή > 50,0 μg/l
δεν υπάρχουν μετρήσεις

μέση τιμή ≤ 10,0 μg/l
μέση τιμή > 10,0 μg/l
δεν υπάρχουν μετρήσεις

Διαφάνεια 38

Διαφάνεια 37
Χαρακτηρισμός υπόγειων υδάτινων σωμάτων βάσει της μέσης τιμής
των μετρήσεων της περιόδου 20062006-2008

Ερευνητικό Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας,
Τεχνολογίας, ΕΜΠ
για τα υπόγεια νερά της Θήβας
z
z
z

Μετρήσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου της ΔΕΥΑ Θήβας για την περιόδο 19971997-2008
Το εύρος τιμών των συγκεντρώσεων του ολικού χρωμίου κυμάνθηκε από 3,4 μέχρι 41 μg/l.
Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι περίπου το 80% του ολικού χρωμίου συναντάται με την
εξασθενή μορφή του.
του.

Αναγνωριστική ΥδρογεωλογικήΥδρογεωλογική-Υδροχημική έρευνα του
ΙΓΜΕ για τα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού
z
z

z

μέση τιμή ≤ 5,0 μg/l
μέση τιμή > 5,0 μg/l
δεν υπάρχουν μετρήσεις

Διαφάνεια 39

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αναλύσεις σε 87 δείγματα νερού από γεωτρήσεις και 4 δείγματα από τον ποταμό Ασωπό.
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικού χρωμίου παρατηρούνται στην περιοχή της Αυλίδας
(180 μg/l) και ακολουθούν οι περιοχές εκατέρωθεν του Ασωπού, η ευρύτερη περιοχή του
Ωρωπού καθώς και η περιοχή νοτιοανατολικά του Ασωπού έως την περιοχή της
Αυλώνας.
Οι συγκεντρώσεις του εξασθενούς χρωμίου παρουσιάζουν χωρική κατανομή ανάλογη με
αυτή του ολικού χρωμίου. Οι μέγιστες τιμές που μετρήθηκαν ανέρχονται σε 156 μg/l σε
γεώτρηση η πλησίον της κοίτης του Ασωπού βόρεια του Αγ. Θωμά, ενώ ανάλογες τιμές
παρουσιάζουν και οι γεωτρήσεις και τα φρέατα στην περιοχή της Αυλίδας.

Διαφάνεια 40
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3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σκοπός του παραδοτέου αυτού ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή σε επίπεδο χώρας των
σημαντικότερων προβλημάτων και περιορισμών εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμα δεδομένα
αλλά και δεδομένα που προέκυψαν από την επικοινωνία με 56 ΥΦ, όλων των μεγεθών, μέσω
της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών
προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
1.

Από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, και θεωρώντας ότι κάθε οικισμός
είναι και μια ΖΠΥ, προκύπτει ότι στη χώρα υπάρχουν κατά προσέγγιση 9.290 ΖΠΥ. Απ΄
αυτές οι 238 ΖΠΥ έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 και αποτελούν αντικείμενο των
Εκθέσεων του ΥΥΚΑ που είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει και να κοινοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία.

2.

Η ανταπόκριση στην παρούσα έρευνα κρίνεται ως μέτρια καθώς έφτασε το 24% των ΥΦ
που σήμερα υπάρχουν στη χώρα, ποσοστό που εξηγεί τη δυσκολία του ΥΥΚΑ να
συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συγγραφή των Εκθέσεων που
υποχρεούνται να δημοσιεύει και να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία
αναφορικά με τις ΖΠΥ με παροχή μεγαλύτερη από 1.000 m3/ημ ή πληθυσμό άνω των
5.000 κάτοικων.

3.

Η παράλληλη αύξηση της ανταπόκρισης των ΥΦ στην παρούσα έρευνα με την αύξηση
του μεγέθους από πολύ μικρούς σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους ΥΦ ανέδειξε τη
σχέση του μεγέθους των ΥΦ και της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται καίρια ζητήματα
που άπτονται της διαχείρισης της πληροφορίας και της έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης
πολιτών και πολιτείας. Για το λόγο αυτό οι συνενώσεις που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την εικόνα των
ΥΦ σε αυτά τα θέματα.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Διάγραμμα 3.1: Κατανομή δείγματος ανά μέγεθος ΥΦ.
4.

Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι οι μικρές/πολύ μικρές ΖΠΥ της χώρας
υδρεύονται κατά κύριο λόγο με υπόγειο νερό ενώ οι μεγάλες και πολύ μεγάλες ΖΠΥ από
επιφανειακό. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές προεκτάσεις στις μεθόδους επεξεργασίας
του νερού, καθώς οι πολύ μικροί και μικροί ΥΦ καλούνται να διαχειριστούν απλά και
φθηνά συστήματα επεξεργασίας, σε σχέση με τα πολύπλοκα και ακριβά συστήματα
επεξεργασίας που καλούνται να διαχειριστούν οι μεγάλοι και πολύ μεγάλοι ΥΦ. Τέλος, η
παρούσα έρευνα ανέδειξε τη χλωρίωση ως την επικρατούσα μέθοδο απολύμανσης.

Διάγραμμα 3.2: Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης του παρεχόμενου νερού δικτύου
ύδρευσης σε σχέση με το μέγεθος των ΖΠΥ.
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α

β

γ
Διάγραμμα 3.3: Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού
ανεξαρτήτως της προέλευσής του (α), στα υπόγεια νερά (β) και στα επιφανειακά νερά (γ).
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Αναφορικά με το πρόγραμμα Δοκιμαστικής Παρακολούθησης που κάθε ΥΦ είναι
υποχρεωμένος να καταρτίζει και να τηρεί, η παρούσα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΥΦ παρακολουθεί τις παραμέτρους των Escherichia
coli, των Κολοβακτηριοειδών, της Αγωγιμότητας, του Αμμωνίου και του pH, αν και τις
περισσότερες φορές με συχνότητες μικρότερες από τις ενδεδειγμένες και σε πολλές
περιπτώσεις μικρότερες ακόμα και από τις ελάχιστες επιτρεπτές. Η εικόνα αυτή γίνεται
ακόμη δυσχερέστερη για τις παραμέτρους του Αριθμού των αποικιών στους 22ºC και
36ºC, του Χρώματος, της Οσμής και της Γεύσης, καθώς οι περισσότεροι ΥΦ είτε δεν
παρακολουθούν καθόλου αυτές τις παραμέτρους είτε τις παρακολουθούν με συχνότητες
πολύ μικρότερες από τις ενδεδειγμένες ή τις ελάχιστες επιτρεπτές. Ωστόσο το μέγεθος
των ΥΦ φαίνεται να βελτιώνει την παραπάνω εικόνα αναφορικά με τις παραμέτρους του
Αμμωνίου, των E. coli, των Κολοβακτηριοειδών, της Αγωγιμότητας, της Θολότητας και
του pH αλλά να μην επηρεάζει την παρακολούθηση του Αριθμού των καλλιεργειών
στους 22ºC και 36ºC και των Οργανοληπτικών παραμέτρων (Χρώμα, Οσμή, Γεύση), οι
οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν παρακολουθούνται ακόμα και σε μεγάλους και πολύ
μεγάλους ΥΦ.

6.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Ελεγκτικής Παρακολούθησης που κάθε ΥΦ είναι
υποχρεωμένος να καταρτίζει και να τηρεί μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι
περισσότεροι ΥΦ ενσωματώνουν κατά κύριο λόγο τις παραμέτρους των Εντερόκοκκων,
του Καδμίου, των Νιτρωδών και των Νιτρικών αλάτων, των Χλωριούχων αλάτων, του
Σιδήρου, του Μαγγανίου και των Θειικών αλάτων, ενώ σπανιότερα παρακολουθούν το
Ακρυλαμίδιο, το Βενζόλιο, το 1,2‐DCA, την Επιχλωρυδρίνη, το Σύνολο των
παρασιτοκτόνων, το Τετραχλωροαιθένιο και το Τριχλωροαιθενίου. Ωστόσο, το είδος των
παραμέτρων της Ελεγκτικής Παρακολούθησης φαίνεται να επηρεάζεται από το μέγεθος
των ΥΦ, καθώς όσο αυξάνεται το μέγεθος των ΥΦ αυξάνεται και ο αριθμός των
παρατηρούμενων παραμέτρων, αν και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι παράμετροι
της Ελεγκτικής Παρακολούθησης δεν φαίνεται να παρακολουθούνται με την
ενδεδειγμένη

συχνότητα.

Εξαίρεση

σε

αυτό

αποτελούν

οι

παράμετροι

των

Εντερόκοκκων, των Νιτρωδών και τα Νιτρικών αλάτων, των Χλωριούχων αλάτων, του
Σιδήρου, του Μαγγανίου και των Θειικών αλάτων, οι οποίες παρακολουθούνται με
συχνότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις ενδεδειγμένες στους περισσότερους ΥΦ.
7.

Οι παράμετροι που εμφανίζουν υπερβάσεις στους περισσότερους ΥΦ είναι τα
Clostridium perfringens, τα E. coli, ο Αριθμός των αποικιών στους 22ºC και 36ºC, τα
Κολοβακτηριοειδή και οι Εντερόκοκκοι, ενώ συνηθέστερη πρακτική αντιμετώπισης του
προβλήματος αυτού είναι η αύξηση του απολυμαντικού μέσου. Τα δεδομένα που
προέκυψαν από την παρούσα έρευνα συμφωνούν με τα δεδομένα τις υποβληθείσας
Έκθεσης του ΥΥΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2004‐2007, αν και στην
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παρούσα έρευνα ο κατάλογος των παραμέτρων με υπερβάσεις εμφανίζεται ελαφρώς
ευρύτερος, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες παραμέτρους.
8.

Αν και η σημασία της Υγειονομικής Αναγνώρισης είναι μεγάλη για τη θωράκιση των
συστημάτων ύδρευσης, περίπου οι μισοί ΥΦ που ανταποκρίθηκαν στην παρούσα έρευνα
πραγματοποιούν συστηματικά Υγειονομικές Αναγνωρίσεις, ενώ οι υπόλοιποι μισοί
δηλώνουν άγνοια για το τι σημαίνει αυτό. Ωστόσο, η εικόνα της συμμόρφωσης των ΥΦ,
σχετικά με την πραγματοποίηση Υγειονομικών Αναγνωρίσεων, φαίνεται ότι βελτιώνεται
όσο το μέγεθος των ΥΦ αυξάνει, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι οι
συγχωνεύσεις των ΥΦ που πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος
Καλλικράτης θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

9.

Τέλος, ως κυριότερα προβλήματα της εφαρμογής της νομοθεσίας για το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης αναδείχθηκαν τα εξής: α) η ανεπάρκεια πόρων, β) οι
ασάφειες και οι ελλείψεις στη νομοθεσία και στον περιφερειακό σχεδιασμό προστασίας
υδατικών πόρων, γ) η γεωγραφική απομόνωση περιοχών, δ) η εποχιακή διακύμανση του
πληθυσμού λόγω τουρισμού, ε) η πολυπλοκότητα του δικτύου και στ) οι παράνομες
συνδέσεις. Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2 συντάχθηκε κείμενο με κατευθυντήριες
οδηγίες εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα της
Τελικής Έκθεσης.

Από την πραγματοποιηθείσα έρευνα επιβεβαιώνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά
στα όρια ποιότητας του πόσιμου νερού δεν εξαντλεί το όλο πρόβλημα εξασφάλισης
ασφαλούς πόσιμου νερού από του υπεύθυνους φορείς και τις αρμόδιες αρχές. Η επίλυση των
προβλημάτων δεν εξασφαλίζεται μόνο με τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και την εποπτεία
τήρησής των, αλλά προϋποθέτει μία ευρύτερη προσέγγιση, που να καλύπτει και προβλήματα
δυνατοτήτων επίτευξης των τιθέμενων ορίων (π.χ. μέθοδοι επεξεργασίας, τεχνολογικές
δυνατότητες, τρόποι λειτουργίας), επαρκούς προστασίας των προσλαμβανομένων νερών
(προστασία φυσικών υδάτινων σωμάτων) και λειτουργίας και προστασίας του δικτύου
διανομής (δευτερογενείς μολύνσεις, σφάλματα συνδέσεων κλπ.). Οι στόχοι του Σχεδίου
Ασφάλειας νερού είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση και εφαρμογή
ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού. Διασφαλίζουν την
ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, τη σωστή
επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση, τη σωστή διανομή σε δίκτυα
ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την
ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας
την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη
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εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Στις 28.9.2011 παρουσιάστηκε στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου το Παραδοτέο 2. Η
αναλυτική παρουσίαση παρατίθεται στη συνέχεια.

Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την
Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί
πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων
υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)

Το πρόβλημα και οι αιτίες
Το πρόβλημα: Η χώρα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
της που απορρέουν από τη νομοθεσία για το πόσιμο νερό
προς τους πολίτες και την ΕΕ

Παραδοτέο 2
Καταγραφή σε επίπεδο χώρας των σημαντικότερων
προβλημάτων και περιορισμών εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας περί πόσιμου νερού

Η αιτία: Η έλλειψη ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που εφαρμόζεται από
καλά στελεχωμένους ΥΦ και ΑΑ και που δε βασίζεται μόνο
στο στιγμιαίο έλεγχο της ποιότητας αλλά σε μια ολιστική
προσέγγιση ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας
υδροδότησης

Σεπτέμβριος 2011

Διαφάνεια 1

1

Διαφάνεια 2

2

Νομοθετικό πλαίσιο

Διάρθρωση Παρουσίασης

Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία

{

Νομοθετικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκή νομοθεσία

{

Μεθοδολογία έρευνας

{Οδηγία

80/778/ΕΟΚ

{

Αποτελέσματα

{Οδηγία

98/83/ΕΚ

{

Συμπεράσματα

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
{ΚΥΑ

Υ2/2600/2001

{ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαφάνεια 3

3

οικ. 38295

Διαφάνεια 4

4

Νομοθετικό πλαίσιο

Νομοθετικό πλαίσιο

Αντικείμενο νομοθεσίας

Βασικά χαρακτηριστικά

Αντικείμενο της νομοθεσία είναι το ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ που:
{

καταναλώνεται για οικιακές χρήσεις

{

χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων
ανθρώπινης κατανάλωσης

{

Ποιότητα νερού βάσει παραμέτρων

{

Δύο επίπεδα εμπλεκόμενων φορέων

{

Παρακολούθηση και πρόληψη

{

Διαφάνεια μέσω
ενημέρωσης/δημοσιοποίησης

Εξαιρέσεις: α) το φυσικό μεταλλικό νερό, β) το φαρμακευτικό
ιδιοσκεύασμα, γ) το νερό με παροχή < 10 m3/ημ. ή που εξυπηρετεί
< 50 ατ., εφόσον δε χρησιμοποιείται σε εμπορική ή άλλη
δημόσια δραστηριότητα (π.χ. σε σχολεία, σε εστιατόρια)

Διαφάνεια 5
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Διαφάνεια 6

6
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Νομοθετικό πλαίσιο

Νομοθετικό πλαίσιο

Παράμετροι ποιότητας

Εμπλεκόμενοι φορείς

{

Μικροβιολογικές και χημικές: άμεση σημασία
για την υγεία των καταναλωτών (Παράρτημα Ι,
Μέρος Α και Β της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295)

{

Ενδεικτικές: δείχνουν μεταβολή στην ποιότητα
του νερού και την ενδεχομένη ανάγκη
επανορθωτικών δράσεων (Παράρτημα Ι, Μέρος
Γ της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295)

Διαφάνεια 7

7

•

•

•

•

•

Διαφάνεια 9

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έλεγχος κυρίως Οργανοληπτικών και
Μικροβιολογικών παραμέτρων
Συχνότητα ανάλογη του όγκου νερού που μπορεί
να μειωθεί έως και 50% με ευθύνη των ΑΑ
Έλεγχος Χημικών, Μικροβιολογικών και
Ενδεικτικών παραμέτρων
Δυνατή η μείωση του αριθμού των παραμέτρων για
συγκεκριμένο διάστημα με ευθύνη των ΑΑ
Συχνότητα ανάλογη του όγκου νερού
9

{

Συμπληρωματική παρακολούθηση:

•

•

Έλεγχος ουσιών και μ/ο που δεν καλύπτονται από τις
άλλες παρακολουθήσεις και αποτελούν κίνδυνο
Συχνότητα καθορίζεται από τις ΑΑ

{

Πρόληψη

•

Προστασία πηγών υδροληψίας με καθορισμό ζωνών
ασφαλείας
Υγειονομικές αναγνωρίσεις με ασαφές όμως
περιεχόμενο

•

Διαφάνεια 10

10

Νομοθετικό πλαίσιο

Μεθοδολογία έρευνας

Ενημέρωση/δημοσιοποίηση

Προσέγγιση

Οι ΑΑ ενημερώνουν το ΥΥΚΑ σε τακτά χρονικά
διαστήματα

{

Το ΥΥΚΑ συντάσσει Έκθεση για μέτρα αντιμετώπισης
προβλημάτων εσωτερικών δικτύων

{

Το ΥΥΚΑ ενημερώνει ανά 3ετία καταναλωτές και ΕΕ
για ΖΠΥ με >1000 m3/ημ ή με > 5.000 ατ.

{

Οι ΥΦ ενημερώνουν τις ΑΑ σε υπερβάσεις ή όταν τους
ζητηθεί
11

{

Διαφάνεια 13

Νομοθετικό πλαίσιο

{

{

8

Παρακολούθηση και πρόληψη

Οι ΑΑ/ΥΦ συμβουλεύουν και ενημερώνουν τους
καταναλωτές ακόμα και όταν η αιτία βρίσκεται στα
εσωτερικά οικιακά δίκτυα

{

Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ): Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), αρμόδιες
υπηρεσίες Περιφερειών

Νομοθετικό πλαίσιο

{

Διαφάνεια 11

{

Παρακολούθηση και πρόληψη

Ελεγκτική παρακολούθηση:

{

Υπεύθυνοι Φορείς (ΥΦ): Δήμοι, Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),
Σύνδεσμοι Δήμων & Κοινοτήτων, Εταιρίες
Ύδρευσης

Διαφάνεια 8

Δοκιμαστική παρακολούθηση (τακτική):

{

{

{

Διαθέσιμα δεδομένα + νέα έρευνα

{

Σημαντική παράμετρος: εφαρμογή
Προγράμματος «Καλλικράτη»

{

Δείγμα νέας έρευνας: οι λιγότερο
επηρεαζόμενοι φορείς από «Καλλικράτη»
δηλαδή ΥΥΚΑ, ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

Διαφάνεια 12

12

Μεθοδολογία έρευνας

Μεθοδολογία έρευνας

Διαθέσιμα δεδομένα

Νέα δεδομένα

Αριθμός ΥΦ (ΕΔΕΥΑ) για την αξιολόγηση της
συμμετοχής στην έρευνα πεδίου που
ακολούθησε
Αριθμός ΖΠΥ (ΕΛΣΤΑΤ) για τον προσδιορισμό
των περιοχών που πρέπει να περιλαμβάνονται
στις 3ετείς εκθέσεις του ΥΥΚΑ
Ποιοτικά δεδομένα (ΥΥΚΑ) για τη σύγκριση με
τα νέα δεδομένα (1993-1995, 1996-1998, 20012004)
13

Διαφάνεια 14

{

Προέλευση νερού vs. μέγεθος ΖΠΥ

{

Επεξεργασία νερού vs. μέγεθος ΖΠΥ/προέλευση νερού

{

Μέθοδοι επεξεργασίας vs. μέγεθος ΖΠΥ/προέλευση
νερού

{

Συμμόρφωση ΥΦ για την παρακολούθηση vs. μέγεθος
ΥΦ/προέλευση νερού

{

Συμμόρφωση ΥΦ για την τήρηση αρχείου Υγειονομικών
Αναγνωρίσεων

{

Συμμόρφωση ΥΦ αναφορικά με τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων
14
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Μεθοδολογία έρευνας

Μεθοδολογία έρευνας

Νέα δεδομένα ‐ Ερωτηματολόγιο

Νέα δεδομένα ‐ Ερωτηματολόγιο

Στοιχεία
υπεύθυνου
συμπλήρωσης

Γενικά
στοιχεία ΥΦ
Στοιχεία
πηγών
υδροληψίας
ανά ΖΠΥ

{
•

Στοιχεία
επεξεργασίας

•
•

Στοιχεία
παρακολούθηση
ς συνολικά

•

2ος κύκλος επικοινωνίας (10 ημέρες μετά):
Υπενθύμιση για το ερωτηματολόγιο

•

Επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.

{

Αρχείο και
δημοσιοποίηση

{

Παρατηρήσεις/
προτάσεις

•

Διαφάνεια 15

15

Διαφάνεια 16

1ος κύκλος επικοινωνίας:
Επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας
Εύρεση υπεύθυνου και τρόπου αποστολής (email ή fax)
Αποστολή ερωτηματολογίου

•

3ος κύκλος επικοινωνίας (40 ημέρες μετά):
Υπενθύμιση για το ερωτηματολόγιο που δεν είχαν
απαντήσει
Προτροπή των ΥΦ να συμμετάσχουν στην έρευνα

16

Μεθοδολογία έρευνας

Μεθοδολογία έρευνας

Νέα δεδομένα ‐ Δείγμα

Προβλήματα έρευνας

Συνολικά: 230 ΥΦ

Διαφάνεια 17

17

{

Έλλειψη προσωπικού στους ΥΦ

{

Ταυτόχρονη διεξαγωγή άλλων ερευνών

{

Ταυτόχρονη εφαρμογή του Προγράμματος
«Καλλικράτης»

{

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

{

Κακή οργάνωση λήψης αλληλογραφίας

{

Καχύποπτη αντιμετώπιση της έρευνας από μερικούς
ΥΦ

Διαφάνεια 18

18

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Εκτίμηση ΖΠΥ

Ανταπόκριση στην έρευνα

Μέγεθος οικισμών

Πλήθος ΖΠΥ

Πληθυσμός

Όγκος νερού*

Πολύ μικροί (51‐5.000 κατ.)
Μικροί (5.001‐10.000 κατ.)
Μεσαίοι (10.001‐50.000 κατ.)
Μεγάλοι (50.001‐250.000 κατ.)
Μεγάλοι (>250.000 κατ.)

9.052
94
108
34
2

3.915.091
624.060
2.499.734
2.731.968
1.109.501

783.018 m3 /ημ.
124.812 m3 /ημ.
499.947 m3 /ημ.
546.394 m3 /ημ.
3
221.900 m /ημ.

Σύνολο

9.290

10.880.354

2.176.071

*: Ο υπολογισμός του ημερήσιου όγκο υ νερού πραγματοποιήθηκε θ εωρώντας ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο του
μόνι μου πληθυσμού είναι ίση με 200 l/κατ.‐ημ.
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

Οι Εκθέσεις του YYKA θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία
για τουλάχιστον 238 ΖΠΥ, δηλαδή αριθμό ΖΠΥ αρκετά
μεγαλύτερο από τις 151 ΖΠΥ που αναφέρονταν στην Έκθεση
της περιόδου 2002‐2004

Διαφάνεια 19

Διαφάνεια 21

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

19

Διαφάνεια 20

20

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Ανταπόκριση στην έρευνα

Προέλευση νερού

{

Μέτρια ανταπόκριση των ΥΦ στην έρευνα
(24%), ενώ το ΥΥΚΑ δεν απάντησε ποτέ

{

Ικανοποιητική ανταπόκριση σε όρους
εξυπηρετούμενου πληθυσμού (55%)

{

Στοιχεία για συνολικά 310 ΖΠΥ

{

Ικανοποιητική γεωγραφική κατανομή

{

Μεγαλύτερη ανταπόκριση από μεγάλους
και πολύ μεγάλους ΥΦ
21

{

Οι μικρές/πολύ μικρές ΖΠΥ: υπόγειο νερό

{

Μεγάλες/πολύ μεγάλες ΖΠΥ: επιφανειακό νερό

Διαφάνεια 22

22
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Διαφάνεια 23

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Προέλευση νερού

Δοκιμαστική παρακολούθηση (1)

{

Μικρές ΖΠΥ (υπόγεια): απολύμανση (χωρίς άλλη
επεξεργασία)

{

Μεγάλες ΖΠΥ (επιφανειακά): ολοκληρωμένες λύσεις
επεξεργασίας

{

Χλωρίωση: η επικρατέστερη μέθοδος απολύμανσης 23

24

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα
Ενδεικτική παρακολούθηση (1)

{

E. coli, κολοβακτηριοειδή, αγωγιμότητα, NH4+, pH: από
τους περισσότερους ΥΦ αν και με συχνότητες
μικρότερες ακόμα και από τις ελάχιστες επιτρεπτές

{

Αριθμός αποικιών, χρώμα, οσμή, γεύση: συχνότητες
μικρότερες ακόμα και από τις ελάχιστες επιτρεπτές εάν
όχι μηδενικές

{

Το μέγεθος των ΥΦ βελτιώνει την εικόνα για NH4+, E.
coli, κολοβακτηριοειδή, αγωγιμότητα, θολότητα, pH όχι
όμως για αριθμό καλλιεργειών, χρώμα, οσμή, γεύση
που δεν παρακολουθούνται ακόμα και σε μεγάλους και
πολύ μεγάλους ΥΦ
25

Διαφάνεια 26

26

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Ενδεικτική παρακολούθηση (2)

Υπερβάσεις

NO2-,

-,

{

Εντερόκοκκοι, Cd,
NO3 χλωριούχα άλατα, Fe,
Mn, SO42- οι συνηθέστεροι παράμετροι

{

Ο αριθμός των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται
αυξάνει με το μέγεθος των ΥΦ

{

Εντερόκοκκοι, NO2-, NO3-, χλωριούχα άλατα, Fe, Mn,
SO42-, παρακολουθούνται με συχνότητες ίσες ή
μεγαλύτερες από τις ενδεδειγμένες στους
περισσότερους ΥΦ. Οι υπόλοιπες παράμετροι όχι

Διαφάνεια 27

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οσμή

Δοκιμαστική παρακολούθηση (2)

Διαφάνεια 25

Διαφάνεια 29

E. coli

Διαφάνεια 24

27

Διαφάνεια 28

{

Τα αποτελέσματα συμφωνούν και συμπληρώνουν τα
δεδομένα τις Έκθεσης του ΥΥΚΑ (2004 2007)

{

Στα C. perfringens, E. coli, αριθμός αποικιών,
κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκοι οι συνηθέστερες
υπερβάσεις

{

Συνηθέστερη πρακτική αντιμετώπισης η αύξηση του
απολυμαντικού μέσου

28

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Ενημέρωση & Δημοσιοποίηση

Υγειονομική αναγνώριση

{

Η πλειονότητα των ΥΦ που ανταποκρίθηκαν
δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα στις ΑΑ σε ποσοστό
που αυξάνει με το μέγεθος των ΥΦ

{

Περίπου οι μισοί ΥΦ δεν πραγματοποιούν
Υγειονομικές Αναγνωρίσεις αλλά το ποσοστό τους
μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους των ΥΦ

{

Λόγω της μέτριας ανταπόκρισης τα παραπάνω δεν
θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας

{

Πολλοί ΥΦ δεν γνωρίζουν καν την έννοια

29

Διαφάνεια 30

30
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Συμπεράσματα (1)
{

Περίπου 9.290 ΖΠΥ εκ των οποίων περίπου 238 ΖΠΥ πρέπει
να περιλαμβάνονται στις 3ετείς Εκθέσεις του ΥΥΚΑ

{

Η μέτρια ανταπόκριση στην έρευνα εξηγεί τη δυσκολία για
συγκέντρωση στοιχείων από το ΥΥΚΑ για τις 3ετείς Εκθέσεις

{

Το μέγεθος των ΥΦ σχετίζεται άμεσα με τη δημοσιοποίηση
των αποτελεσμάτων

{

{

Συμπεράσματα (2)
{

{

{

E. coli, κολοβακτηριοειδή, αγωγιμότητα, NH4+, pH οι
συχνότερες παράμετροι της Δοκιμαστικής παρακολούθησης
αν και τις περισσότερες φορές με συχνότητες μικρότερες από
τις ενδεδειγμένες και σε πολλές περιπτώσεις μικρότερες
ακόμα και από τις ελάχιστες επιτρεπτές

{

Βελτίωση της εικόνας της συμμόρφωσης για τη Δοκιμαστική
παρακολούθηση με την αύξηση τους μεγέθους των ΥΦ

Διαφάνεια 31

31

Περίπου οι μισοί ΥΦ που ανταποκρίθηκαν δεν
πραγματοποιούν συστηματικά Υγειονομικές Αναγνωρίσεις,
ενώ οι υπόλοιποι μισοί δηλώνουν άγνοια για την έννοια του
όρου

{

Ο αριθμός των ΥΦ που πραγματοποιούν Υγειονομικές
Αναγνωρίσεις αυξάνεται με το μέγεθος τους. Η εφαρμογή του
«Καλλικράτη» θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση

{

Κυριότερα προβλήματα της εφαρμογής της νομοθεσίας: α) η
ανεπάρκεια πόρων, β) οι ασάφειες και οι ελλείψεις στη
νομοθεσία, γ) η γεωγραφική απομόνωση περιοχών, δ) η
εποχιακή διακύμανση του πληθυσμού λόγω τουρισμού, ε) η
πολυπλοκότητα του δικτύου και στ) οι παράνομες συνδέσεις

Διαφάνεια 33

Ο αριθμός των παραμέτρων της Ελεγκτικής Παρακολούθησης
αυξάνει με το μέγεθος των ΥΦ αυξάνεται και ο αριθμός των
παρατηρούμενων παραμέτρων
Εντερόκοκκοι, NO2-, NO3-, Χλωριούχα άλατα, Fe, Mn, SO42παρακολουθούνται με συχνότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις
ενδεδειγμένες στους περισσότερους ΥΦ – δεν ισχύει για τις
υπόλοιπες
C. perfringens, E. coli, αριθμός αποικιών, κολοβακτηριοειδή,
εντερόκοκκοι οι συνηθέστερες υπερβάσεις - αντιμετώπιση με
αύξηση απολυμαντικού μέσου

Διαφάνεια 32

Συμπεράσματα (3)
{

Εντερόκοκκοι, Cd, NO2-, NO3-, χλωριούχα άλατα, Fe, Mn,
SO42- οι συνηθέστεροι παράμετροι της Ελεγκτικής
Παρακολούθησης

32

Συμπεράσματα (4)

Ανάγκη για ένα πιο βιώσιμο και
ολοκληρωμένο πλαίσιο διασφάλισης
ποιότητας νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης

33

Διαφάνεια 34

34

Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την
Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί
πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Διαφάνεια 35

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

35
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4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας
του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις
ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.
Βασική πηγή πληροφόρησης και οδηγό με τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη
και εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού αποτελεί το σχετικό εγχειρίδιο που συντάχθηκε το
2009 στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ WHO (World Health Organization) και IWA
(International Water Association) (Bartram et al., 2009). Το εγχειρίδιο αυτό είναι αποτέλεσμα
διαρκούς αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών του WHO σχετικά με την ποιότητα του
πόσιμου νερού στο πλαίσιο της προσπάθειας να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού
σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δυνατότητες για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου αξιολογείται
από μία σειρά συσκέψεων εμπειρογνωμόνων από το παγκόσμιο στερέωμα. Οι πρώτες
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Βερολίνο (2000), Adelaide (2001) και το Loughborough
(2001) και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με σκοπό το βέλτιστο σχεδιασμό ασφάλειας
νερού. Η σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών της Αυστραλίας για το πόσιμο νερό,
αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού όπως έχει διαμορφωθεί,
καθώς και στην εφαρμογή του σε χώρες όπως η Ουγκάντα, Πορτογαλία, Βραζιλία και Κίνα
κατά την περίοδο 2004‐2006 (Williams, 2010). Μέχρι σήμερα , η σύνταξη και εφαρμογή των
σχεδίων υποστηρίζεται μέσω της σχετικής διαδικτυακής πύλης των φορέων WHO IWA καθώς
και με μία σειρά από οδηγούς και βιβλιογραφικές αναφορές όπως υποδεικνύεται από τους
ίδιους τους οργανισμούς, καταδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.
Οι στόχοι ενός Σχεδίου Ασφάλειας νερού είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η
υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα ύδρευσης του πόσιμου νερού.
Συγκεκριμένα, τα σχέδια ασφάλειας νερού διασφαλίζουν:
•

την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή

•

τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση

•

τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών

Για την κατανόηση σε βάθος ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, παρακάτω παρουσιάζονται
ορισμένα από τα στοιχεία που πρέπει να το χαρακτηρίζουν :

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Το μείζον πλεονέκτημα στο σχεδιασμό του, είναι ότι δύναται να εφαρμοστεί σε όλα
τα είδη συστήματος ύδρευσης ανεξαρτήτου μεγέθους ή πολυπλοκότητάς τους.

•

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τη
διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού και όχι μία ακόμη επιχειρησιακή
διαδικασία.

•

Το κάθε σχέδιο είναι μοναδικό και αφορά σε συγκεκριμένο σύστημα ύδρευσης. Δε
δύναται η πιστή αναπαραγωγή του σε άλλα συστήματα πέρα από αυτό για το οποίο
έχει σχεδιαστεί.

•

Το εκάστοτε Σχέδιο Ασφάλειας Νερού απαιτεί αρχικά χρηματοδότηση για την
εφαρμογή του, μακροπρόθεσμα όμως στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων.

•

Η εκπόνησή του είναι αποτέλεσμα συνδυασμού εργασίας γραφείου και εργασίας
πεδίου.

•

Κατά την έναρξη εκπόνησης ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού λαμβάνονται υπόψη και
αξιολογούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από
προηγούμενους ελέγχους.

•

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια εκτίμησης του κινδύνου και της
αξιολόγησης της επικινδυνότητας ώστε να εξακριβωθεί το πλήθος και το είδος των
πραγματικών κινδύνων που απειλούν το σύστημα καθώς και η λήψη των ορθών
μέτρων ελέγχου.

•

Η επιχειρησιακή παρακολούθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεθοδολογίας
του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Η ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, απαρτίζεται κάθε φορά από άτομα ειδικά καταρτισμένα
επί του αντικειμένου, τα οποία είναι και αρμόδια για την κατάλληλη ενημέρωση και
επιμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων στο εκάστοτε σύστημα υδροδότησης.
Τα κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:
•

Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί αν το υπάρχον
σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να ικανοποιεί τους
ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας. Η εκτίμηση αυτή, αφορά στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε
κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα
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μέτρα που μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου και την επίτευξη
του ποιοτικού και ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με επακόλουθη την
προστασία της δημόσιας υγείας.
•

Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριμένα
σημεία στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε
να εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. Η
παρακολούθηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και
παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, αλλά δρα ως ενδιάμεσος
συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, μεταξύ των υπεύθυνων φορέων
αρχών και του τελικού χρήστη.

•

Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του συστήματος
εκτίμησης κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, με
την αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας σε μια διαδικασία ρουτίνας,
καθώς

και

η

περιγραφή

των

διαχειριστικών

ενεργειών

σε

περιπτώσεις

διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του
πόσιμου νερού. Συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την
εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος και καθορισμός εκπαιδευτικής κατάρτισης
των απασχολούμενων με τα Σχέδια.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για τον καθορισμό των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
απαιτούνται σημαντικές ενέργειες και διεργασίες, οι οποίες καθορίζουν τη μεθοδολογική
προσέγγιση και είναι οι ακόλουθες (Διάγραμμα 4.1):
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Προετοιμασία
1. Στελέχωση της ομάδας Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Αξιολόγηση‐ Αναθεώρηση
11. Αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού, κατόπιν συμβάντος ρύπανσης
10. Προγραμματισμός περιοδικών
αναθεωρήσεων των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού

Αξιολόγηση του Συστήματος
2. Περιγραφή του Συστήματος Ύδρευσης
3. Προσδιορισμός και Εκτίμηση κινδύνων
4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων
μέτρων, αναθεώρηση κινδύνων
5.Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση ενός
βελτιωμένου σχεδίου

Αναβάθμιση
Επένδυση για μεγάλες αλλαγές στο σύστημα

Επιχειρησιακή Παρακολούθηση
6. Σχεδιασμός παρακολούθησης των μέτρων ελέγχου
7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού

Διαχείριση και Επικοινωνία

Εκτακτό
Περιστατικό

8. Προετοιμασία διαχειριστικών ενεργειών
9. Ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών

Διάγραμμα 4.1: Μεθοδολογική Προσέγγιση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, τα βασικά βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης
για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι τα ακόλουθα:
1. Στελέχωση μιας ομάδας που να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για το
σχεδιασμό των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
Σε όλα τα συστήματα, ανεξαρτήτου μεγέθους, μέσα στην ομάδα θα πρέπει να συμμετέχουν
εμπειρογνώμονες σχετικά με τομείς της υγείας και την ποιότητα των υδατικών πόρων. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται
Οι ομάδες εργασίας όπως ενδεικτικά επιμερίζονται για την αποτελεσματική κατανομή των
καθηκόντων και οι αρμοδιότητες ανά θέση και το βαθμό εμπλοκής της κάθε υπηρεσίας στην
κάθε ομάδα παρουσιάζονται ενδεικτικά στους πίνακες που ακολουθούν.
Πίνακας 4.1: Ενδεικτικές ομάδες αρμοδιοτήτων και ειδικοτήτων
Ομάδα
Ομάδα Α:

Αρμοδιότητες
Διοίκηση/ Συντονισμός

Ομάδα Β:

Κατάρτισης‐ επιμόρφωσης

Ομάδα Γ:

Εργαστηριακής Ανάλυσης

Ομάδα Δ:
Ομάδα Ε:

Χαρτογράφησης
Καταγραφής & ανάλυσης Δεδομένων

Ομάδα ΣΤ:

Δειγματοληψίας

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ενδεικτικές ειδικότητες
Οικονομολόγοι, Μηχανικοί
(πολιτικοί, χημικοί),
περιβαλλοντολόγοι, διοικητικό
προσωπικό,
Μηχανικοί (πολιτικοί, παραγωγής &
διοίκησης), χημικοί, βιολόγοι κτλ
Χημικοί, βιολόγοι,
περιβαλλοντολόγοι κτλ
Τοπογράφοι, Περιβαλλοντολόγοι κτλ
Μηχανικοί (πολιτικοί, χημικοί,
τοπογράφοι), Περιβαλλοντολόγοι,
Βιολόγοι, κτλ.
Χημικοί, βιολόγοι,
Σελ.
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Ομάδα

Αρμοδιότητες

Ομάδα Ζ:

Ενδεικτικές ειδικότητες
περιβαλλοντολόγοι κτλ
Μηχανικοί (πολιτικοί,
περιβάλλοντος), Τεχνίτες‐
υδραυλικοί‐ υδρονόμοι,
ηλεκτρολόγοι‐ ηλεκτροτεχνίτες‐
ηλεκτρονικοί.

Επιτόπιας Έρευνας

Πίνακας 4.2: Ενδεχόμενοι εμπλεκόμενοι φορείς στο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού
Α/Α
1
2
3
4

Φορέας
Δήμος
ΔΕΥΑ/ Επ. Υδρευσης
Διεύθυνση Υδάτων
Ειδική Γραμματεία Υδάτων /
Υπουργείο Υγείας
Τεχνικός Σύμβουλος
Άλλος φορέας

5
6

Ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Υπεύθυνος Ομάδας

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ομάδας

Υπεύθυνος Γραμματειακής Υποστήριξης
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
Αξιολόγηση Συστήματος

Επιχειρησιακή Παρακολούθηση

Πηγή
Επεξεργασία

Πηγή
Υπεύθυνος
Συντονιστής

Διανομή
Υπεύθυνος Συντονιστής

Α3, Α1 ή/και Α4
Δ3, ή/και Δ4, Δ5
Ζ1ήΖ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε3, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ3 ή Γ5 ή Γ4

Α1, Α2 ή/και Α4
Δ2, ή/και Δ4, Δ5
Ζ1 ή Ζ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε1 ή Ε2, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ2 ή Γ5 ή Γ4

Επεξεργασία

Διανομή

Καταναλωτής

Καταναλωτής
Υπεύθυνος
Συντονιστής
Α3, Α1 ή/και Α4
Ζ1ήΖ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε3, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ3 ή Γ5 ή Γ4

Υπεύθυνος Συντονιστής
Α1, Α2 ή/και Α4
Ζ1 ή Ζ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε1 ή Ε2, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ2 ή Γ5 ή Γ4

Αξιολόγηση & ΑναθεώρησηΣχεδίου

Υπευθυνός Συντονιστής

Α1, Α2, Α6 ή/ και Α4
Β1, Β2 ή/ και Β4
Ζ1, Ζ2 ή/ και Ζ4
Ε1,Ε2 ή/ και Ε4

Διαχείριση & Επικοινωνία
Υπεύθυνος Συντονιστής
Α3, Α1 ή/και Α4
Β4, Β5, Β6

Διάγραμμα 4.2 Ενδεικτικό οργανόγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες
ανά στάδιο υλοποίησης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

2. Περιγραφή όλων των σταδίων του συστήματος ύδρευσης
Για την αποτύπωση της συγκεντρωμένης πληροφορίας θα συνταχθεί ένα διάγραμμα ροής
στο οποίο θα παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα τα στάδια του συστήματος ύδρευσης. Το
διάγραμμα εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση, αφού
μπορεί να υπάρχουν περισσότερο από μία πηγές, περισσότερα από ένα συστήματα
επεξεργασίας (όχι μόνο απολύμανση), ο τρόπος διανομής μπορεί να γίνεται είτε μέσω
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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δεξαμενών αποθήκευσης νερού είτε μέσω δικτύου διανομής και τέλος η κατανάλωση
μπορεί να είναι είτε βιομηχανικής είτε οικιακής χρήσης.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΡΟΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διάγραμμα 4.3 Ενέργειες Περιγραφής Συστήματος

3. Προσδιορισμός όλων των πιθανών κινδύνων που είναι δυνατόν να απειλήσουν την
ασφάλεια του νερού σε οποιοδήποτε στάδιο του συστήματος υδροδότησης και
εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους.
Το στάδιο «Προσδιορισμός και Εκτίμηση Κινδύνου» μαζί με τα στάδια: «Προσδιορισμός &
αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων, αναθεώρηση και ιεράρχηση κινδύνων» και
«Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση ενός βελτιωμένου σχεδίου» αποτελούν στο σύνολό
τους την αξιολόγηση του συστήματος ύδρευσης. Συνοπτικά, κατά την αξιολόγηση του
συστήματος ύδρευσης θα διενεργηθούν τα παρακάτω:
•

προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων και των επικίνδυνων συμβάντων στο
κάθε στάδιο της αλυσίδας ύδρευσης,

•

αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους,

•

αξιολόγηση των μέτρων ελέγχου του κάθε κινδύνου,

•

επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους,

•

πρόταση διορθωτικών μέτρων.

Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διάγραμμα 4.4: Ενέργειες Προσδιορισμού και Εκτίμησης Κινδύνου

Προσδιορίζοντας τους κινδύνους, αναγνωρίζονται όλες εκείνες οι παράμετροι (βιολογικές και
φυσικοχημικές) οι οποίες μετέχουν σε κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης και
ενδεχομένως αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του νερού. Ο προσδιορισμός αυτός
επιτυγχάνεται τόσο μέσα από επιτόπιες επισκέψεις στο πεδίο όσο και από την ανάλυση
καταγεγραμμένων στοιχείων και συγκεντρωμένων πληροφοριών.

4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου για την
αντιμετώπιση του κάθε κινδύνου.
Η εκτίμηση κινδύνου ακολουθείται από τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την
παρακολούθηση των μέτρων ελέγχου έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα αυτών
των μέτρων και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κινδύνων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν
από τις δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επανεξέταση
και αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου.
Πιο αναλυτικά, παράλληλα με την εκτίμηση των κινδύνων και την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας, θα γίνεται καταγραφή των υφιστάμενων και δυνητικών μέτρων ελέγχου.
Επίσης, θα διευκρινίζεται αν τα υφιστάμενα μέτρα επαρκούν. Ανάλογα με το είδος του
μέτρου, η επάρκειά του μπορεί να προσδιοριστεί κατόπιν επιθεώρησης των εγκαταστάσεων,
τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή την παρακολούθηση δεδομένων. Στη συνέχεια, θα
πρέπει να εκτιμηθούν εκ νέου οι κίνδυνοι σε σχέση με τη συχνότητα και την επίπτωση,
έχοντας υπόψη όλα τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου. Η μείωση της επικινδυνότητας λόγω της
εφαρμογής του κάθε μέτρου ελέγχου, θεωρείται δείκτης για την επάρκειά του. Όταν κατά τη
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης, ο βαθμός επάρκειας ενός μέτρου είναι άγνωστος, τότε θα
θεωρείται ότι αυτό δε λειτουργεί. Όλοι οι κίνδυνοι που εξακολουθούν να παραμένουν,
κατόπιν της λήψης των μέτρων, θα πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά για τη λήψη πρόσθετων
διορθωτικών μέτρων.(βλ. κεφ. 3.5).
Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο διακρίνονται σε αυτές τις
κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
3.ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΕΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

4.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

Διάγραμμα 4.5: Ενέργειες Προσδιορισμού και αξιολόγησης των υφιστάμενων μέτρων
ελέγχων, αναθεώρηση και ιεράρχηση κινδύνων.

5. Εφαρμογή βελτιωμένου σχεδίου εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τους οποίους δεν εφαρμόζονται ή
δεν επαρκούν τα μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί, τότε θα πρέπει να προωθηθεί ένα σχέδιο
βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού. Για κάθε σημείο που επιδέχεται βελτίωση θα συντάσσεται
αναφορά στην οποία θα αναγράφεται ημερομηνία και ο «υπεύθυνος» εκτέλεσης αυτής. Σε
ορισμένες περιπτώσεις για την αξιολόγηση επαρκεί μία σειρά από ενέργειες όπως: η εξέταση,
η καταγραφή και η κατάδειξη των ανεφάρμοστων μέτρων. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί είναι
αναγκαία η εφαρμογή νέων μέτρων ελέγχου ή η βελτίωση των υφιστάμενων, ή επίσης μπορεί
να είναι απαραίτητη μια μεγάλη τροποποίηση όπως εκσυγχρονισμός των υποδομών. Τα
σχέδια βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα με
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διάρκεια υλοποίησης. Κατά την εκτέλεση
των σχεδίων βελτίωσης ή εκσυγχρονισμού θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για το αν όντως
πραγματοποιούνται οι βελτιώσεις, αν είναι επαρκείς και αν είναι σύμφωνες με τις
αναθεωρήσεις Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εισαγωγή νέων
μέτρων ελέγχου μπορεί και να συνεπάγεται την εισαγωγή και νέων κινδύνων στο σύστημα.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο διακρίνονται στις δύο
κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Διάγραμμα 4.6: Ενέργειες ανάπτυξης, εφαρμογής και διατήρησης ενός βελτιωμένου σχεδίου

6. Σχεδιασμός παρακολούθησης των μέτρων ελέγχων (ή αλλιώς των «πολλαπλών
φραγμάτων»).
Η επιχειρησιακή παρακολούθηση συμπεριλαμβάνει τη διάγνωση και την επικύρωση της
παρακολούθησης των μέτρων ελέγχου, καθώς και τη θέσπιση των απαραίτητων διαδικασιών
ώστε να επιβεβαιώνεται η διαρκής λειτουργία τους. Στο εξής, στα μέτρα ελέγχου
συμπεριλαμβάνονται και τα διορθωτικά μέτρα όπως τυχόν αναλογούν στην κάθε περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι, η επιχειρησιακή παρακολούθηση αναφέρεται στην εποπτεία του συνόλου
του Σχεδίου σύμφωνα με τα λειτουργικά όρια και δε θα πρέπει να συγχέεται με την
παρακολούθηση που πραγματοποιείται στα επιμέρους στάδια. Οι ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΕΙΝΑΙ
ΕΠΑΡΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΑ
ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΙΑ
(Μακρυπρόθεσμη λύση)

(Βραχυπρόθεσμη λύση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Βλ. 3.3.2.2.)

Διάγραμμα 4.7: Ενέργειες επιχειρησιακής παρακολούθησης
Το πλήθος και το είδος των μέτρων ελέγχων ποικίλει για κάθε σύστημα και εξαρτάται από το
είδος της λειτουργίας, τη συχνότητα των κινδύνων και των επικίνδυνων περιστατικών. Με την
παρακολούθηση των σημείων ελέγχου ελέγχεται αν το μέτρο ελέγχου είναι επαρκές. Στην
περίπτωση που βρεθεί κάποια απόκλιση, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να
αποφευχθεί η διακύβευση των στόχων της ποιότητας του νερού.
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7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
Η εφαρμογή μιας επίσημης ελεγκτικής διαδικασίας για την αποτελεσματικότητα ενός Σχεδίου
Ασφάλειας Νερού διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του. Απώτερος σκοπός της είναι να
εξακριβωθεί η επαρκής εφαρμογή του ΣΑΝ. Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα
είναι ότι η επιχείρηση είναι επαρκής για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας
του παρεχόμενου νερού ώστε να πληρεί τους στόχους όπως ορίζονται στην οδηγία 98/83/ΕΚ
και όπως αυτή εφαρμόζεται με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ. 38295 (ΦΕΚ 630/26.04.2007) στην
Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επανεξεταστεί η περίπτωση εφαρμογής του
σχεδίου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού. Οο ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε
αυτό το στάδιο παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΑΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ή ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Διάγραμμα 4.8: Ενέργειες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

8. Προετοιμασία διαχειριστικών ενεργειών.
Σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς οι διαδικασίες διαχείρισης
σε αυτές οι οποίες εφαρμόζονται όταν το σύστημα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες
(Σταθερές Επιχειρησιακές Διαδικασίες ή ΣΕΔ) και, σε αυτές οι οποίες εφαρμόζονται σε
περίπτωση «έκτακτων περιστατικών». Η λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών θα
πραγματοποιείται από έμπειρους επιστήμονες και θα επικαιροποιείται συστηματικά. Με
αυτόν τον τρόπο, θα επιτυγχάνεται και συνεχής βελτίωση στον τομέα καταμερισμού των
καθηκόντων με απώτερο σκοπό την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών. Οι ενέργειες που
πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται στο διάγραμμα που
ακολουθεί:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σελ.

41

ΥΠΕΚΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)»

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ‐
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

Διάγραμμα 4.9: Προετοιμασία Διαχειριστικών ενεργειών
Στο σημείο αυτό, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και η ομάδα διοικητικής υποστήριξης.
Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι ενέργειες για τις οποίες είναι υπεύθυνη:
•

επικαιροποίηση των διαδικασιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα,

•

εξασφάλιση της επικοινωνίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του
προσωπικού λειτουργίας και της διοίκησης,

•

υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων,

•

πρόταση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων,

•

εξασφάλιση της προθυμίας των ατόμων για ενημέρωση και όχι για απόκρυψη
στοιχείων.

Σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος ή ενός απρόσμενου περιστατικού θα πρέπει να
καθοριστεί ένα σύνολο διορθωτικών ενεργειών που θα εφαρμοστούν άμεσα στο πλαίσιο ενός
«σχεδίου έκτακτης ανάγκης».

9. Ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών
Οι υποστηρικτικές ενέργειες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων και
την εξοικείωση των ατόμων που εμπλέκονται σχετικά με την εκπόνηση ενός Σχεδίου
Ασφάλειας Νερού αλλά και με τη διαχείριση του εκάστοτε συστήματος ύδρευσης. Με τον όρο
υποστηρικτικές ενέργειες συχνά περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν
έμμεσα στην ασφάλεια του πόσιμου νερού, π.χ διαδικασίες βελτίωσης, όπως βελτίωση του
εργαστηριακού ελέγχου της ποιότητας του νερού, βαθμονόμηση των μετρητών, προληπτική
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συντήρηση εξοπλισμού. Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο
παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διάγραμμα 4.10: Υποστηρικτικές ενέργειες του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
Πίνακας 4.3: Ενδεικτικός πίνακας υποστηρικτικών προγραμμάτων
Ενδεικτικές υποστηρικτικές ενέργειες
Πρόγραμμα

Σκοπός

Παράδειγμα

Επιμόρφωσης

Κατανόηση της μεθοδολογίας
του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Έρευνας και ανάπτυξης

Ορθή
λήψη
αποφάσεων
σχετικά με τη διατήρηση ή τη
βελτίωση της ποιότητας του
νερού

Διερεύνηση των δυνητικών
κινδύνων
και
εντοπισμός
βέλτιστων δεικτών μόλυνσης

Βαθμονόμησης

Επιβεβαίωση
εγκυρότητα
αποτελεσμάτων

Χρονοδιαγράμματα
βαθμονομήσεων.
Αυτορυθμιζόμενες συσκευές

Διαχείρισης αρχείο παραπόνων
καταναλωτών

Επιβεβαίωση
ανταπόκρισης
των καταναλωτών και σε
περιπτώσεις δυσαρέσκειας

για

την
των

Τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων

10. Προγραμματισμός περιοδικών αναθεωρήσεων των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
Η ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις για να εξετάζει
το Σχέδιο με τα ένθετά του. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η ανταλλαγή νέων
εμπειριών και πληροφοριών. Η διαδικασία της εξέτασης είναι σημαντική για τη γενική
εφαρμογή του Σχεδίου και λειτουργεί και ως βάση για τις μελλοντικές αξιολογήσεις. Έπειτα
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από κάθε έκτακτο περιστατικό, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και οι κίνδυνοι, κάτι το οποίο
μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Διάγραμμα 4.11: Παράδειγμα Κατάστασης Σχεδίου Ασφάλειας νερού με SSAT (De Souza
et al, 2010)

11. Αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού κατόπιν έκτακτου περιστατικού.
Η αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έχει ως σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι έχουν
ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυνοι και τα νέα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Απώτερος
σκοπός της αναθεώρησης είναι η πιθανή μείωση του πλήθους και της σοβαρότητας των
συμβάντων και των έκτακτων παραστατικών που επηρεάζουν ή που δύναται να επηρεάσουν
την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ωστόσο, έκτακτα περιστατικά μπορεί να συνεχίζουν να
συμβαίνουν. Επομένως, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού θα πρέπει να τροποποιείται κατάλληλα
ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Οι ενέργειες που πρέπει
να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 4.12: Ενέργειες αναθεώρησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού κατόπιν έκτακτου
περιστατικού

Στις 28.9.2011 παρουσιάστηκε στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου το Παραδοτέο 3. Η
αναλυτική παρουσίαση παρατίθεται στην συνέχεια.

Στόχοι
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή
προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
λλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
(Water Safety Plans)
Plans)»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο
«Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων και μεθόδων
για την ανάπτυξη Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
Νερού»

►

ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την
πηγή.

►

σωστή επεξεργασία του νερού ώστε να είναι κατάλληλο για
πόση.

►

σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους
τους.

Υπεύθυνος ομάδας μελέτης:
μελέτης:
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος,
Σωτηρόπουλος,
Πολιτικός Μηχανικός

Διαφάνεια 1

Διαφάνεια 2

Περιοχές εφαρμογής
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Βασικά Στοιχεία
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
►

Δύναται να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη συστήματος ύδρευσης ανεξαρτήτου
μεγέθους ή πολυπλοκότητάς τους.

►

Αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τη διασφάλιση ποιότητας
του πόσιμου νερού

►

Το κάθε σχέδιο είναι μοναδικό και αφορά σε συγκεκριμένο σύστημα
ύδρευσης.

►

Απαιτεί αρχικά χρηματοδότηση για την εφαρμογή του, μακροπρόθεσμα
όμως στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων.

►

Η εκπόνησή του είναι αποτέλεσμα συνδυασμού εργασίας γραφείου και
εργασίας πεδίου.

Ην. Βασίλειο, 2009
Πορτογαλία,
2004‐2006

Κίνα, 2004‐2006

Αυστραλία, 2003

Διαφάνεια 3

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βραζιλία,
2004‐2006

Ν. Ζηλανδία, 2009

Ουγκάντα, 2004‐2006

Διαφάνεια 4
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Διάγραμμα Ροής Ενεργειών
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

1.1. Ενέργειες Συγκρότησης Ομάδας
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Προετοιμασία
1. Στελέχωση της ομάδας Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Αξιολόγηση του Συστήματος
2. Περιγραφή του Συστήματος Ύδρευσης
3. Προσδιορισμός και Εκτίμηση κινδύνων
4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων
μέτρων, αναθεώρηση κινδύνων
5.Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση ενός
βελτιωμένου σχεδίου

Αξιολόγηση‐ Αναθεώρηση
11. Αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού, κατόπιν συμβάντος ρύπανσης
10. Προγραμματισμός περιοδικών
αναθεωρήσεων των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού

i.

Προσδιορισμός εμπλεκόμενων φορέων και οι αρμοδιότητές
τους.

ii.

Προσδιορισμός καθηκόντων σύμφωνα με την κοινοτική και
εθνική νομοθεσία.

iii.

Συγκρότηση ομάδων εργασίας

Αναβάθμιση
Επένδυση για μεγάλες αλλαγές στο σύστημα

Επιχειρησιακή Παρακολούθηση
6. Σχεδιασμός παρακολούθησης των μέτρων ελέγχου
7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού

Διαχείριση και Επικοινωνία

Εκτακτό
Περιστατικό

8. Προετοιμασία διαχειριστικών ενεργειών
9. Ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών

Διαφάνεια 5

Διαφάνεια 6

1.1.(i)
1.1.(i) Ενέργειες Συγκρότησης Ομάδας
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

1.1.(ii)
1.1.(ii) Ενέργειες Συγκρότησης Ομάδας
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
Ενδεικτικές Ομάδες Αρμοδιοτήτων & Ειδικοτήτων

Ενδεχόμενοι Εμπλεκόμενοι Φορείς
Α/Α

Φορέας

1

Δήμος,
Δήμος,

2

ΔΕΥΑ/
ΔΕΥΑ/ Επ.
Επ.Ύδρευσης

Ομάδα
Α

Αρμοδιότητες
Διοίκηση/
Διοίκηση/ Συντονισμός

Ενδεικτικές ειδικότητες
Οικονομολόγοι,
πολιτικοί, χημικοί),
χημικοί),
Οικονομολόγοι, Μηχανικοί (πολιτικοί,
περιβαλλοντολόγοι,
περιβαλλοντολόγοι, διοικητικό προσωπικό,
προσωπικό,

Β

Κατάρτισης‐
Κατάρτισης‐
επιμόρφωσης

Μηχανικοί (πολιτικοί,
πολιτικοί, παραγωγής & διοίκησης),
διοίκησης),
χημικοί,
χημικοί, βιολόγοι κτλ

Γ

Εργαστηριακής
Ανάλυσης

Χημικοί,
Χημικοί, βιολόγοι,
βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κτλ

3

Διεύθυνση Υδάτων

4

Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Δ

Χαρτογράφησης

Τοπογράφοι,
Τοπογράφοι, Περιβαλλοντολόγοι κτλ

5

Τεχνικός Σύμβουλος

Ε

Καταγραφής & ανάλυσης
Δεδομένων

Μηχανικοί (πολιτικοί,
πολιτικοί, χημικοί,
χημικοί, τοπογράφοι),
τοπογράφοι),
Περιβαλλοντολόγοι,
κτλ.
Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι,
Βιολόγοι, κτλ.

6

Άλλος φορέας

Διαφάνεια 7

ΣΤ

Δειγματοληψίας

Χημικοί,
Χημικοί, βιολόγοι,
βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κτλ

Ζ

Επιτόπιας Έρευνας

Μηχανικοί (πολιτικοί,
πολιτικοί, περιβάλλοντος),
περιβάλλοντος), Τεχνίτες‐
Τεχνίτες‐
υδραυλικοί‐
υδραυλικοί‐ υδρονόμοι,
υδρονόμοι, ηλεκτρολόγοι‐
ηλεκτρολόγοι‐
ηλεκτροτεχνίτες‐
ηλεκτροτεχνίτες‐ ηλεκτρονικοί.
ηλεκτρονικοί.

Διαφάνεια 8

1.1.(iii)
1.1.(iii) Ενέργειες Συγκρότησης Ομάδας
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

1.2
1.2. Ενέργειες εκκίνησης
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Υπεύθυνος Ομάδας

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ομάδας

Υπεύθυνος Γραμματειακής Υποστήριξης
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας
Αξιολόγηση Συστήματος

Πηγή
Πηγή
Υπεύθυνος
Συντονιστής
Α3, Α1 ή/και Α4
Δ3, ή/και Δ4, Δ5
Ζ1ήΖ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε3, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ3 ή Γ5 ή Γ4

Επεξεργασία

¾

Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος

¾

Εξασφάλιση πηγής χρηματοδότησης

Επιχειρησιακή Παρακολούθηση

Διανομή
Υπεύθυνος Συντονιστής
Α1, Α2 ή/και Α4
Δ2, ή/και Δ4, Δ5
Ζ1 ή Ζ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε1 ή Ε2, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ2 ή Γ5 ή Γ4

Επεξεργασία

Διανομή

Καταναλωτής

Καταναλωτής
Υπεύθυνος
Συντονιστής
Α3, Α1 ή/και Α4
Ζ1ήΖ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε3, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ3 ή Γ5 ή Γ4

Υπεύθυνος Συντονιστής
Α1, Α2 ή/και Α4
Ζ1 ή Ζ2, Ζ4ή/και Ζ5
Ε1 ή Ε2, ή/και Ε4, Ε5
ΣΤ1ήΣΤ2, ή/και ΣΤ4
Γ2 ή Γ5 ή Γ4

Αξιολόγηση & ΑναθεώρησηΣχεδίου

Υπευθυνός Συντονιστής

Α1, Α2, Α6 ή/ και Α4
Β1, Β2 ή/ και Β4
Ζ1, Ζ2 ή/ και Ζ4
Ε1,Ε2 ή/ και Ε4

Διαχείριση & Επικοινωνία
Υπεύθυνος Συντονιστής
Α3, Α1 ή/και Α4
Β4, Β5, Β6

Διαφάνεια 9

Διαφάνεια 10

2.Αξιολόγηση
2.Αξιολόγηση συστήματος‐
συστήματος‐ Περιγραφή
Συστήματος Ύδρευσης

2.1. Σύνταξη διαγράμματος ροής
Συστήματος Ύδρευσης

Ενέργειες περιγραφής
συστήματος

Σύνταξη διαγράμματος ροής

Διαφάνεια 11

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βασικά στάδια διαγράμματος ροής

πηγή

Συγκέντρωση στοιχείων &
δεδομένων

επεξεργασία

διανομή

καταναλωτής

Διαφάνεια 12
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2.2. Συγκέντρωση στοιχείων & δεδομένων
Συστήματος Ύδρευσης

3. Προσδιορισμός & Εκτίμηση Κινδύνων
Συστήματος Ύδρευσης

Συγκέντρωση
στοιχείων
σχετικά με

ΠΗΓΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ενέργειες προσδιορισμού &
εκτίμησης κινδύνου

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διαφάνεια 13

Προσδιορισμός κινδύνων &
επικίνδυνων συμβάντων

Εκτίμηση κινδύνου

Διαφάνεια 14

3.1 Προσδιορισμός Κινδύνων & Επικίνδυνων συμβάντων
Συστήματος Ύδρευσης

3.2
3.2. Εκτίμηση Κινδύνου
Συστήματος Ύδρευσης
(i) Βασικά στάδια εκτίμησης

Είδη Κινδύνων

Φυσικοί

Χημικοί

Μικροβιολογικοί

►

Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου.

►

Αξιολόγηση ή υπολογισμό του
σχετικού κινδύνου.

►

Εξέταση του κατά πόσον ο κίνδυνος
μπορεί να εξαλειφθεί, και αν όχι,
λήψη απόφασης για το κατά πόσο
πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα
για την πρόληψη ή τη μείωση του
κινδύνου και ιεράρχηση των μέτρων
αυτών.

(ii)

Μέθοδοι

¾

Ποιοτική

¾

Ποσοτική

Επικίνδυνο συμβάν: Κάθε γεγονός το οποίο είτε δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για
την εισχώρηση μολυσματικών ουσιών, είτε δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή τους
από το σύστημα ύδρευσης.

Διαφάνεια 15

Διαφάνεια 16

3.2
3.2. Εκτίμηση Κινδύνου
Συστήματος Ύδρευσης

3.2
3.2. Εκτίμηση Κινδύνου
Συστήματος Ύδρευσης

Στάδια Ποιοτικής Μεθόδου

Ποσοτική Μέθοδος (i)

•Διάκριση των κινδύνων σε προτεινόμενους χαρακτηρισμούς όπως:
«σημαντικούς», «αβέβαιους» ή «ασήμαντους» για κάθε στάδιο του συστήματος
ύδρευσης.

Ενδεικτικοί χαρακτηρισμοί κινδύνων με βάση τη συχνότητα
εμφάνισης τους

•Προσδιορισμός των κινδύνων, που μπορούν να εξαλειφθούν.

Επίπεδο
πιθανότητας

Πιθανότητα

Συχνότητα εμφάνισης

Α

Σπάνιο

1 φορά στα 5 χρόνια

Β

Απίθανο

1 φορά το χρόνο

Γ

Πιθανό

1 φορά το μήνα

Δ

Πολύ πιθανό

Ε

Σχετικά βέβαιο

•Επισήμανση των κινδύνων για τους οποίους δεν απαιτείται να ληφθούν
περαιτέρω μέτρα αλλά χρειάζεται ωστόσο επαγρύπνηση για εξαιρετικές ή ειδικές
περιπτώσεις.
•Προσδιορισμός εκείνων των κινδύνων που είναι πολύ γνωστοί και για τους
οποίους τα μέτρα ελέγχου προσδιορίζονται εύκολα και είναι άμεσα διαθέσιμα.

1 φορά την εβδομάδα
1 φορά την ημέρα

•Προσδιορισμός εκείνων των κινδύνων που ιεραρχούνται ως «άμεσης
προτεραιότητας».

Διαφάνεια 17

Διαφάνεια 18

3.2
3.2. Εκτίμηση Κινδύνου
Συστήματος Ύδρευσης

3.2
3.2. Εκτίμηση Κινδύνου
Συστήματος Ύδρευσης

Ποσοτική Μέθοδος (ii)

Ποσοτική Μέθοδος (iii)

Ενδεικτικοί χαρακτηρισμοί κινδύνων με βάση τη σοβαρότητα
της επίπτωσής τους

Διαφάνεια 19

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επίπεδο
πιθανότητας

Πιθανότητα

I

Ασήμαντη

Ii

Μικρή

Ήσσονος αισθητικής
σημασίας
Μεγάλης αισθητικής
σημασίας

Πίνακας αξιολόγησης επικινδυνότητας
Πιθανότητα ή
συχνότητα

Συχνότητα εμφάνισης
Μη ανιχνεύσιμη

Iii

Μεσαία

Iv

Μεγάλη

Ενδεχόμενη νοσηρότητα
μετά την κατανάλωση

v

καταστροφική

Ενδεχόμενη θνησιμότητα
μετά την κατανάλωση

E (5)
Δ (4)
Γ (3)
Β (2)
Α (1)

Σοβαρότητα ή Επίπτωση

i (1)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ii (2)
(10)
(8)
(6)
(4)
(2)

iii (3) iv (4)
(15)
(20)
(12)
(16)
(9)
(12)
(6)
(8)
(3)
(4)

v (5)
(25)
(20)
(15)
(10)
(5)

Διαφάνεια 20
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4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχων,
ελέγχων,
αναθεώρηση και ιεράρχηση κινδύνων
συστήματος ύδρευσης

5. Ανάπτυξη,
Ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση ενός σχεδίου βελτίωσης/
βελτίωσης/ εκσυγχρονισμού
συστήματος ύδρευσης

Ενέργειες ανάπτυξης,
εφαρμογής & διατήρησης
ενός βελτιωμένου σχεδίου

3.ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
1.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5 .Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΜΕΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Σχεδιασμός βελτίωσης &
εκσυγχρονισμού

Εφαρμογή σχεδίου

4.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

Διαφάνεια 21

Διαφάνεια 22

7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

6. Επιχειρησιακή Παρακολούθηση‐
Παρακολούθηση‐ Σχεδιασμός Παρακολούθησης
των μέτρων ελέγχων
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ
ΕΠΑΡΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΑ
ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΙΑ
(Μακρυπρόθεσμη λύση)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(Βραχυπρόθεσμη λύση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΕΣΩΑΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ή ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Βλ. 3.3.2.2.)

Διαφάνεια 23

Διαφάνεια 24

8. Διαχείριση & Επικοινωνία‐
Επικοινωνία‐ Προετοιμασία Διαχειριστικών Ενεργειών
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

9. Διαχείριση & Επικοινωνία‐
Επικοινωνία‐ Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Ενεργειών
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

Διαφάνεια 25

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διαφάνεια 26

10. Προγραμματισμός περιοδικών αναθεωρήσεων
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

►

Συνεχής επικαιροποίηση‐
επικαιροποίηση‐
ενημέρωση του ΣΑΝ

►

Τακτικές συναντήσεις
ομάδας ΣΑΝ

►

Αξιολόγηση Σχεδίου

11. Αναθεώρηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
κατόπιν έκτακτου περιστατικού
Περιγραφή έκτακτου συμβάντος

Εξέταση Σχεδίου κατόπιν έκτακτου
περιστατικού

Προσδιορισμός της αιτίας που
προκάλεσε το περιστατικό

Απαραίτητες τροποποιήσεις του Σχεδίου,
Σχεδίου,
επικαιροποίηση επιμορφωτικών
προγραμμάτων

Διαφάνεια 27

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ‐
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αναφορά έκτακτου συμβάντος
Όνομα λεκάνης απορροής
Από:Υπεύθυνος Φορέας της Πηγής
Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ………………………………….
Προς: Υπεύθυνη Υπηρεσία Ύδρευσης
Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ………
Κατάσταση:……..(αρχική Αναφορά/ επικαιροποίηση/
αποκατάσταση)
Προειδοποιητικό στάδιο:….(1: πρωτοεμφανιζόμενος, 2:
επιβεβαιωμένος, 3: επικείμενος)
Ημερομηνία:……………..Ώρα: ………………………… Α/Α
ατυχήματος………………………………………
Αναφορά ατυχήματος: Ημ/νία……………Ώρα……………
Τοποθεσία……………………..…………….
Σημείο υδροληψίας σε
κίνδυνο:………………………………………………………………………..……….……
Πληροφορίες:
•Απόσταση από το σημείο
υδροληψίας………………………………………………………………
•Υπολογιζόμενος χρόνος που θα φτάσει στο σημείο
υδροληψίας……………………..
•Είδος ρύπανσης/
μόλυνσης………………………………………………………………………….…….
•Άλλη σχετική
πληροφορία…………………………………………………………………………………

Διαφάνεια 28
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«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή
προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην
λλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
(Water Safety Plans)
Plans)»

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Διαφάνεια 29
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5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκοπός του παραδοτέου αυτού είναι η διερεύνηση αντιπροσωπευτικών συστημάτων
υδροδότησης για πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού στην Ελλάδα καθώς και η
σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών σε δύο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις με τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των συστημάτων
ύδρευσης σε αντιπροσωπευτικές ομάδες και η σύνταξη των προδιαγραφών που σχετίζονται
με τα απαιτούμενα τεχνικά δεδομένα κάθε περίπτωσης. Η διερεύνηση αντιπροσωπευτικών
συστημάτων για πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στην Ελλάδα, βασίστηκε
στα συμπεράσματά της έρευνας πεδίου, που πραγματοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του 2ου
παραδοτέου της ίδιας σύμβασης. Τα δεδομένα και συμπεράσματα που λήφθηκαν υπόψη
είναι:
y

Η νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στην Ελλάδα (ΚΥΑ
Υ2/2600/2001) αφορά σε 9.290 οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50
κατοίκων, συνολικού πληθυσμού ίσου με 10.730.732 κατοίκων. Θεωρώντας ότι
κάθε τέτοιος οικισμός αποτελεί και μια Ζώνη Παροχής Ύδρευσης, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 9.290 Ζώνες Παροχής
Ύδρευσης.

y

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας η πλειονότητα των Ζωνών Παροχής
Ύδρευσης του δείγματος τροφοδοτείται από υπόγεια νερά. Πιο συγκεκριμένα, από
τις περίπου 310 ΖΠΥ που καταγράφηκαν στους 56 ΥΦ που ανταποκρίθηκαν, μόνο 11
ΖΠΥ υδρεύονται από επιφανειακά νερά, ενώ η ύδρευση όλων των υπολοίπων
πραγματοποιείται με υπόγεια νερά.

y

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι, ενώ οι πολύ μικρές και μικρές ΖΠΥ
υδρεύονται κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα με υπόγεια νερά, το αντίστροφο
ισχύει για τις πολύ μεγάλες ΖΠΥ, οι οποίες υδρεύονται σχεδόν αποκλειστικά με
επιφανειακά

νερά,

ενώ

η

ύδρευση

των

μεσαίων

και

μεγάλων

ΖΠΥ

πραγματοποιείται τόσο από υπόγεια όσο και από επιφανειακά νερά.
y

Κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του υπόγειου νερού είναι
η απολύμανση (χλωρίωση), ενώ για τα επιφανειακά νερά, το 95% του ετήσιου
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όγκου του επιφανειακού νερού υφίσταται Προαπολύμανση ‐ Κροκίδωση ‐ Καθίζηση
‐ Διύλιση ‐ Τελική απολύμανση με χλώριο.
Συναξιολογώντας τα ανωτέρω οι ζώνες προστασίας ύδρευσης ομαδοποιήθηκαν σε δύο
βασικές κατηγορίες με κριτήριο, τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, την προέλευση των νερών
υδροδότησης και την παρεχόμενη επεξεργασία. Ως «πιλοτικές περιπτώσεις» λαμβάνονται
δύο τυπικά παραδείγματα, με τα χαρακτηριστικά του Πίνακα 5.1.
Πίνακας 5.1: Διάκριση των συστημάτων ύδρευσης σε δύο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις

Περίπτωση Ι

Περίπτωση ΙΙ

Εξυπηρετούμενος
πληθυσμός

5.000 κατ.

30.000 κατ.

Προέλευση
νερού ύδρευσης

Υπόγεια ύδατα

Επιφανειακά ύδατα

Μέθοδοι
επεξεργασίας

Απολύμανση

προαπολύμανση‐ κροκίδωση‐ καθίζηση,
διύλιση και τελική απολύμανση.

Στο πλαίσιο της σύνταξης των προδιαγραφών των τεχνικών δεδομένων, περιγράφονται
ο στόχος και το αντικείμενο της ομάδας εργασίας και αναλύονται τα καθήκοντα ανά
εμπλεκόμενο φορέα στην ομάδα. Επίσης, περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα και τα
απαιτούμενα παραδοτέα προς υλοποίηση, καθώς και στοιχεία προϋπολογισμού για την
εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για την κάθε πιλοτική περίπτωση. Το
αντικείμενο ενεργειών της ομάδας Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, διακρίνεται στις εξής τρεις
Φάσεις:

•

ΦΑΣΗ Ι: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία Οδηγού
Εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Ενέργειες συγκρότησης
οργανογράμματος:

ομάδας

και

σύνταξη

 Προσδιορισμός των εμπλεκόμενων φορέων στην
ανάπτυξη του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
 Κατανομή καθηκόντων

Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος:

 παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας που θα
ακολουθήσουν τα διάφορα στάδια εφαρμογής του
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και τα χρονικά όρια, μέσα
στα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν.
 Ο συνολικός χρόνος ανάπτυξης και εφαρμογής του
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού εκτιμάται σε δεκαπέντε (15)
μήνες.

Σύνταξη διαγραμμάτων ροής:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 λεπτομερής παρουσίαση όλων των σταδίων συστήματος
ύδρευσης.
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Περιγραφή συστήματος ύδρευσης:

 συλλογή και αρχειοθέτηση της υφιστάμενης
πληροφορίας που αφορά στο κάθε στάδιο του
συστήματος.

Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων:

 καταγραφή και αρχειοθέτηση των κινδύνων και των
αιτιών που τους προκαλούν για κάθε στάδιο του
συστήματος ύδρευσης χωριστά.

Προσδιορισμός των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου,
επαναξιολόγηση κινδύνων:

 σύνταξη κατάλληλων δελτίων όπου θα καταγράφονται
τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου στο κάθε στάδιο.
 Επισήμανση μέτρων που απουσιάζουν ή έχουν
προβλεφθεί ήδη αλλά χωρίς να εφαρμόζονται.
 διάκρισή των μέτρων σε μακροπρόθεσμα ή
βραχυπρόθεσμα.

•

ΦΑΣΗ ΙΙ: Εφαρμογή Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Ενέργειες Παρακολούθησης στην Πηγή:

 Για προέλευση νερού από υπόγεια ύδατα, η
παρακολούθηση στην πηγή πραγματοποιείται σε κάθε
γεώτρηση το νερό της οποίας προορίζεται για την ύδρευση
της ΖΠΥ. Η επιλογή των παραμέτρων βασίζεται στις
προβλέψεις της ΚΥΑ Αριθμ. 39626/2208/Ε130 σχετικά με την
προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την
υποβάθμιση και ειδικότερα τα αναφερόμενα στα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ και του προγράμματος
παρακολούθησης της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011.
 Για προέλευση νερού από επιφανειακά ύδατα, η
παρακολούθηση στην πηγή πραγματοποιείται στα υδατικά
συστήματα από τα οποία γίνεται η άντληση του νερού που
προορίζεται για την ύδρευση της ΖΠΥ. Η επιλογή των
παραμέτρων βασίζεται στις προβλέψεις του προγράμματος
παρακολούθησης της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011 για τις
ουσίες προτεραιότητας και τους ειδικούς ρύπους και
συμπληρώνεται
από
γενικές
φυσικοχημικές
και
μικροβιολογικές παραμέτρους του πίνακα που ακολουθεί.
 Οι παράμετροι πρέπει να παρακολουθούνται με συχνότητα
4 φορές ετησίως.

Παρακολούθηση στη βρύση του Καταναλωτή:

 Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία η ποιότητα του νερού
ανθρώπινης
κατανάλωσης
καθορίζεται
από
την
παρακολούθηση δύο ομάδες παραμέτρων και συγκεκριμένα
από τις:
‐

μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους του
Πίνακα 5 (Παράρτημα Ι, Μέρος Α και Β της ΔΥΓ2/Γ.Π.
οικ 38295),

‐

ενδεικτικές παραμέτρους του Πίνακα 6 (Παράρτημα
Ι, Μέρος Γ της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295).

 Η
παρακολούθηση
της
ποιότητας
του
νερού
πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, άρθρου 7 της ΚΥΑ
Υ2/2600/2001.
Συχνότητα παρακολούθησης:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 καθορίζεται από τον όγκο του νερού που διανέμεται
ημερησίως κατά μέσο όρο σύμφωνα με οριζόμενα στα στον
πίνακα Β1, παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2001. Ωστόσο,
οι τυχόν παρεκκλίσεις που μπορούν να κάνουν οι αρμόδιες
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αρχές, θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της
ΚΥΑ Υ2/2600/2001.
 Για μία ΖΠΥ 5.000 κατοίκων, ο αριθμός δειγμάτων της
δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι 6 και της ελεγκτικής 1.
 Για μία ΖΠΥ 30.000 κατοίκων, ο αριθμός δειγμάτων της
δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι 21 και της ελεγκτικής
2.

•

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού

Ενέργειες Αξιολόγησης Σχεδίου
Ασφάλειας Νερό:

 ανάπτυξη συμπλήρωση ενός Διαχειριστικού Εργαλείου (ΔΕ), από την
ομάδα εργασίας, σύμφωνο με τις αρχές του Εργαλείου Διασφάλισης
Ποιότητας νερού της IWA
(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx?Obj
ectId=20686&lang=eng)
 εισαγωγή ερωτηματολογίων στην ιστοσελίδα του Υπεύθυνου Φορέα, η
συμπλήρωση των οποίων θα δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο από τα
μέλη της ομάδας εργασίας όσο και από τους καταναλωτές και εφαρμογή
της μεθόδου SSAT.

Ενέργειες Αναθεώρησης
Σχεδίου Ασφάλειας Νερού:

 κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε, να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε
αλλαγή του συστήματος
 συστηματικοί έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του Σχεδίου
Ασφάλειας Νερού

Η διάρκεια του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες με προϋπολογισμό της τάξης των
150.000€ για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση. Ως επιλέξιμες δαπάνες του έργου θεωρούνται οι
δαπάνες για Τεχνικό Σύμβουλο υποστήριξης δικαιούχου φορέα και εργαστηριακές αναλύσεις
στην πηγή και στη βρύση του καταναλωτή. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η λειτουργία
και συντήρηση των έργων μεταφοράς του νερού από την πηγή προς την εγκατάσταση
επεξεργασίας νερού, η λειτουργία και συντήρηση των έργων επεξεργασίας νερού και των
έργων μεταφοράς και διανομής του νερού στους καταναλωτές.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να συμβάλει στην αποσαφήνιση των ασαφών σημείων
της νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και να θέσει τις κατευθυντήριες
γραμμές για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στη χώρα. Κύριοι αποδέκτες του παρόντος
κειμένου είναι οι Υπεύθυνοι Φορείς (ΥΦ), οι οποίοι, υπό την επιτήρηση των Αρμόδιων Αρχών
(ΑΑ), καλούνται να εφαρμόσουν την εν λόγω νομοθεσία και με τον τρόπο αυτό να
εξασφαλίσουν νερό υψηλής ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση σε όλη τη χώρα. Τα
περιεχόμενα του εν λόγω κειμένου στηρίχθηκαν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της καταγραφής των σημαντικότερων προβλημάτων και περιορισμών εφαρμογής της
ισχύουσας νομοθεσίας περί πόσιμου νερού. Η έρευνα αυτή που χρησιμοποίησε 56
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από ισάριθμους ΥΦ ανέδειξε τη σημασία αλλά και το
έλλειμμα του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο απ’ αυτά ήταν το ασαφές καθεστώς αναφορικά με τις
υποχρεώσεις των ΥΦ, το δεύτερο τα ελλιπή προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας
και πρόληψης της ρύπανσης του νερού και το τρίτο το έλλειμμα δημοσιοποίησης των
παραπάνω. Παρακάτω αναλύονται τα σημεία αυτά ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται και
προτάσεις βελτίωσης τους.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ΥΦ που ουσιαστικά, υπό την επίβλεψη των ΑΑ, που υλοποιούν όσα η νομοθεσία περί
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζει, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων που συνοψίζονται: α)
στη διασφάλιση της απαραίτητης ποσότητας και ποιότητας του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης και β) στην ενημέρωση των ΑΑ για την ποιότητα του νερού που παρέχουν.
Αναλυτικότερα οι υποχρεώσεις του ΥΦ, σε αντιδιαστολή με αυτές των ΑΑ παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Εισαγωγή
Όπως αναφέρεται, αν και όχι με σαφή τρόπο, στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β’/892/11.7.2001)
που τροποποιήθηκε με τη ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295 (ΦΕΚ Β’/630/26.4.2007) και προτείνεται από
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σελ.

55

ΥΠΕΚΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)»

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO 1997) η παρακολούθηση του νερού ύδρευσης πρέπει
να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με δύο συμπληρωματικούς τρόπους και συγκεκριμένα με:
•

την

τακτική

παρακολούθηση

της

ποιότητας

νερού

μέσω

προγράμματος

δειγματοληψιών και
•

την τακτική Υγειονομική Αναγνώριση του συστήματος ύδρευσης

Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις 56 ΥΦ, περίπου οι μισοί από αυτούς πραγματοποιούν
Υγειονομικές Αναγνωρίσεις και τηρούν τα αντίστοιχα αρχεία, ενώ οι άλλοι μισοί αγνοούν
τόσο το τι μια Υγειονομική Αναγνώριση ενός συστήματος ύδρευσης περιλαμβάνει όσο και τα
οφέλη που εξασφαλίζονται απ’ αυτή. Κύριος λόγος αυτού είναι ότι, ενώ οι πληροφορίες που
παρατίθενται στο νόμο αναφορικά με τα προγράμματα δειγματοληψιών είναι σχετικά σαφής,
οι πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει μια Υγειονομική Αναγνώριση είναι πλήρως ελλιπείς,
με αποτέλεσμα κάθε ΥΦ να ερμηνεύει αυτό το σημαντικό εργαλείο πρόληψης με το δικό του
αυθαίρετο τρόπο. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση του νερού στους περισσότερους ΥΦ
περιορίζεται στο να παρέχει πληροφορίες για το αν υπήρξε μετρήσιμη ρύπανση του νερού
στο παρελθόν και όχι για το αν και με ποιο τρόπο είναι πιθανό να εμφανιστούν τέτοια
φαινόμενα στο μέλλον. Για το λόγο αυτό η πραγματοποίηση Υγειονομικών Αναγνωρίσεων των
συστημάτων ύδρευσης είναι απαραίτητη και πρόκειται καθώς παρέχει πολύτιμες
πληροφορίες στους ΥΦ για πιθανά μελλοντικά προβλήματα καθώς και για τις απαιτούμενες
ενέργειες πρόληψης της ρύπανσης του συστήματος ύδρευσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά της
παρακολούθησης ποιότητας και της Υγειονομικής Αναγνώρισης περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω.
Δειγματοληψίες
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ΥΦ έχουν την υποχρέωση (μαζί με τις ΑΑ):
•

να καθορίζουν τα κατάλληλα σημεία δειγματοληψιών και να εξασφαλίζουν τη χωρική
αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων

•

να καταρτίζουν προγράμματα δειγματοληψιών, εξασφαλίζοντας επίσης και τη
χρονική αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προγράμματα δειγματοληψίας πρέπει να
περιλαμβάνουν τρία είδη δειγματοληψιών και συγκεκριμένα:
•

τη Δοκιμαστική Παρακολούθηση, που πραγματοποιείται συχνότερα από τις άλλες και
περιλαμβάνει κυρίως μικροβιολογικές και οργανοληπτικές παραμέτρους (Πίνακας 1)
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την Ελεγκτική Παρακολούθηση, που πραγματοποιείται με μικρότερη συχνότητα από
τη Δοκιμαστική, αλλά περιλαμβάνει εκτός από τις παραμέτρους της Δοκιμαστικής και
ένα μεγάλο αριθμό χημικών παραμέτρων (Πίνακας 1 και 2),

•

τη Συμπληρωματική Παρακολούθηση, η οποία πραγματοποιείται μόνο όταν
υπάρχουν υπόνοιες για την υπέρβαση παραμέτρων που δεν περιλαμβάνονται στο
πρωτόκολλο ούτε της Δοκιμαστικής ούτε της Ελεγκτικής παρακολούθησης (Πίνακας
3).

Εξίσου όμως σημαντικό με το είδος των παραμέτρων της Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής
Παρακολούθησης είναι και η συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι
δειγματοληψίες τόσο της Δοκιμαστικής όσο και της Ενδεικτικής Παρακολούθησης. Η
ενδεδειγμένη συχνότητα, η οποία προδιαγράφεται στη νομοθεσία και με την οποία
πρέπει να πραγματοποιείται η Δοκιμαστική και η Ελεγκτική Παρακολούθηση
συνοψίζονται στον Πίνακα 5.
Αν και η διασφάλιση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης προϋποθέτει την
εφαρμογή

ενός

ολοκληρωμένου

προγράμματος

Δοκιμαστικής,

Ελεγκτικής

και

Συμπληρωματικής Παρακολούθησης, η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει ευελιξία σε δύο βασικά
σημεία και συγκεκριμένα:
•

Στη συχνότητα της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης, η οποία μπορεί να μειωθεί έως
και 50% σε σχέση με τον Πίνακα 5, εφόσον οι τιμές των συγκεκριμένων παραμέτρων
για τουλάχιστον δύο συνεχή έτη είναι σταθερές και σημαντικά καλύτερες από τις
τιμές του Πίνακα 2 και εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας του
νερού.

•

Στις παραμέτρους της Ελεγκτικής Παρακολούθησης, ο αριθμός των οποίων μπορεί να
μειωθεί σε σχέση με αυτόν του Πίνακα 3, εφόσον η ΑΑ αποφανθεί ότι, για χρονική
περίοδο που θα καθορίσει ίδια, κάποιες παράμετροι δεν υπάρχει πιθανότητα να
εμφανιστούν σε μια δεδομένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα
δημιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης των αντίστοιχων παραμετρικών τιμών. Σε μια
τέτοια περίπτωση οι παράμετροι αυτοί εξαιρούνται από τον κατάλογο των
παραμέτρων της Ελεγκτικής Παρακολούθησης.

Τέλος η καταγραφή των προβλημάτων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης στη χώρα ανέδειξε τα εξής προβλήματα αναφορικά με τα
προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιούν οι ΥΦ:
•

Μικρότερες ακόμα και από τις ελάχιστες επιτρεπτές είναι σε πολλούς πολύ μικρούς (<
5.000 κατ.) και μικρούς ΥΦ (5.000‐10.000 κατ.) οι συχνότητες με τις οποίες
πραγματοποιείται η παρακολούθηση Αμμωνίου, των E. coli, των Κολοβακτηριοειδών,
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της Αγωγιμότητας και του pH, αν και με συχνότητες μικρότερες από τις ενδεδειγμένες
και σε πολλές περιπτώσεις μικρότερες ακόμα και από τις ελάχιστες επιτρεπτές.
•

Το φαινόμενο αυτό εντείνεται για τις παραμέτρους του Αριθμού των αποικιών στους
22ºC και 36ºC και των οργανοληπτικών παραμέτρων (Χρώμα, Οσμή, Γεύση), καθώς
αρκετοί ΥΦ δεν παρακολουθούν καθόλου αυτές τις παραμέτρους, φαινόμενο που
παρατηρείται σε μεγάλο αριθμό ΥΦ ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

•

Ασαφές

το

καθεστώς

επιλογής

των

παραμέτρων

που

επιλέγονται

να

παρακολουθούνται στο πλαίσιο της Ελεγκτικής Παρακολούθησης, ενώ εκτιμάται ότι
επηρεάζεται περισσότερο από το αυξημένο κόστος των αναλύσεων και λιγότερο από
την πραγματική ανάγκη παρακολούθησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν
οι παράμετροι: Ακρυλαμίδιο, του 1,2‐Διχλωροαιθάνιο, Επιχλωρυδρίνη, Σύνολο
παρασιτοκτόνων,

Τετραχλωροαιθένιο,

Τριχλωροαιθάνιο,

οι

οποίες

παρακολουθούνται σε ποσοστό μικρότερο από το 20% των ΥΦ.
•

Μικρότερη από την ενδεδειγμένη η συχνότητα παρακολούθησης των περισσοτέρων
παραμέτρων της Ελεγκτικής Παρακολούθησης.

Υγειονομική αναγνώριση
Το δεύτερο, αλλά πολύ σημαντικό, μέρος της παρακολούθησης ενός συστήματος ύδρευσης
που πρέπει να πραγματοποιείται από τους Υπεύθυνους Φορείς είναι η Υγειονομική
Αναγνώριση (Sanitary Inspection). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO
1997), ως Υγειονομική Αναγνώριση ορίζεται εκείνη η διερευνητική διαδικασία, η οποία
πραγματοποιείται επιτόπου από εξειδικευμένο προσωπικό και αφορά στη διερεύνηση και
καταγραφή τόσο των πραγματικών όσο και των ενδεχόμενων κινδύνων ρύπανσης ενός
συστήματος ύδρευσης. Ως εκ τούτου, η Υγειονομική Αναγνώριση παρέχει πολύτιμες
πληροφορίες ακόμα όταν δεν έχει παρατηρηθεί μικροβιακή ή χημική ρύπανση. Επιπρόσθετα,
η δημιουργία αρχείου Υγειονομικών Αναγνωρίσεων έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει
πληροφορίες αναφορικά με αλλαγές που συντελούνται στη διάρκεια μεγάλων χρονικών
διαστημάτων, ενώ επίσης συνδράμει στην αναγνώριση και στην ελαχιστοποίηση του
κινδύνου από την προοδευτική επιδείνωση οποιασδήποτε πτυχής του συστήματος ύδρευσης.
Η Υγειονομική Αναγνώριση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, το οποία
πρέπει να συντελεί στην απλή και ταχεία αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που
συνδέονται με τα συστήματα ύδρευσης. Ένα ερωτηματολόγιο Υγειονομικής Αναγνώρισης
πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει (WHO 1997):
•

Πληροφορίες για τις ενδεχόμενες πηγές και τα σημεία ρύπανσης του δικτύου
ύδρευσης

•

Το μέγεθος του εκτιμώμενου κινδύνου
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•

Γραφική απεικόνιση που εξηγεί το είδος του κινδύνου

•

Προτεινόμενες

λύσεις

αποκατάστασης

του

προβλήματος,

προκειμένου

να

προστατευθεί και να βελτιωθεί η παροχή νερού
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται παραδείγματα ερωτηματολογίων για την περίπτωση
της γεώτρησης, της πηγής και της επιφανειακής υδροληψίας, όπου τα αθροίσματα των
θετικών απαντήσεων αντιστοιχούν σε μικρό, μεσαίο, μεγάλο και πολύ μεγάλο κίνδυνο για το
σύστημα ύδρευσης.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εξίσου σημαντική με την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
είναι η ενημέρωση και η δημοσιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων. Όπως αναφέρεται στον
Πίνακα 1 οι ΥΦ έχουν την υποχρέωση να:
•

ενημερώνουν τακτικά ή σε περίπτωση υπερβάσεων τις ΑΑ για την ποιότητα του
πόσιμου νερού

•

εξασφαλίζουν σε συνεργασία με τις ΑΑ την ενημέρωση των καταναλωτών όπου
υπάρχουν παρεκκλίσεις στις χημικές παραμέτρους του νερού

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την επικοινωνία με 56
ΥΦ, το 75% των ΥΦ δημοσιοποιούν σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων
παρακολούθησης, ποσοστό που μειώνεται για τους πολύ μικρούς ΥΦ (<5.000 κατ.) και
μικρούς ΥΦ (5.001‐10.000 κατ) και αυξάνεται για τους μεγάλους ΥΦ (50.001‐250.000 κατ.) και
πολύ μεγάλους ΥΦ (>250.000 κατ.). Ωστόσο τα παραπάνω ποσοστά αναμένεται ότι δεν
αντικατοπτρίζουν πιστά την πραγματικότητα καθώς προέκυψαν από δείγμα ΥΦ που
ανταποκρίθηκε στην έρευνα και άρα από ΥΦ που είναι μάλλον συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των ΥΦ που
δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης εκτιμάται ότι είναι
αρκετά χαμηλότερο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Οι προτάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση του
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και προέκυψαν
από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 56 ΥΦ:
•

Πλήρες πρόγραμμα Δοκιμαστικής Παρακολούθησης με όλες τις παραμέτρους του
Πίνακα 2 με συχνότητα τουλάχιστον ίση της ελάχιστης επιτρεπτής (Πίνακας 5).
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Πλήρες πρόγραμμα Ελεγκτικής Παρακολούθησης με εκείνες τις παραμέτρους που θα
κριθούν κατάλληλες από την ΑΑ με συχνότητα τουλάχιστον ίση με την ενδεδειγμένη
(Πίνακας 5).

•

Πραγματοποίηση Υγειονομικών Αναγνωρίσεων ανάλογα με την πηγή προέλευσης του
νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Πίνακες
6,7 & 8).

•

Τακτική ενημέρωση των ΑΑ για τα προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας
νερού και ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΥΦ, ώστε να είναι
διαθέσιμα και στους πολίτες (Πίνακας 9).

•

Ανάρτηση των γενικών στοιχείων υδροληψίας στην ιστοσελίδα κάθε ΥΦ, που θα
περιλαμβάνουν τον αριθμό των ΖΠΥ, τον υδροδοτούμενο πληθυσμό, τις ετήσιες και
ημερήσιες παροχές (μετρημένες ή εκτιμώμενες), το είδος επεξεργασίας του νερού
κ.α.
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Πίνακας 1 Υποχρεώσεις Υπεύθυνων Φορέων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γενική Υποχρέωση

Γενική Υποχρέωση

‐Διασφαλίζουν την κανονική παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη
βάση.

Εξασφαλίζουν ότι το νερό είναι υγιεινό και καθαρό και τα μέτρα που λαμβάνονται
δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού.

‐Αναλαμβάνουν τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη
συντήρηση και την Υγειονομική Αναγνώριση των συστημάτων
ύδρευσης.
Σημείο τήρησης
Ενημερώνουν του καταναλωτές και εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα, όταν το νερό δεν είναι υγιεινό και καθαρό αποδεδειγμένα εξαιτίας της
επίδρασης του οικιακού συστήματος διανομής.
Παρακολούθηση

Παρακολούθηση

‐Καταρτίζουν μαζί με τις ΑΑ προγράμματα Δοκιμαστικής,
Ελεγκτικής και σε συνεργασία με τις ΑΑ, Συμπληρωματικής
παρακολούθησης.

‐Εξασφαλίζουν τη τακτική και αντιπροσωπευτική παρακολούθηση του νερού και
της απολύμανσής του, όταν χρησιμοποιείται, με όσο το δυνατό μικρότερες
συγκεντρώσεις παραπροϊόντων.

‐Καθορίζουν μαζί με τις ΑΑ τα σημεία δειγματοληψιών και τις
αναλυτικές μεθόδους.

‐Εξασφαλίζουν τη διενέργεια Συμπληρωτικών Παρακολουθήσεων.

‐Συντηρούν και πραγματοποιούν Υγειονομικές Αναγνωρίσεις
στα συστήματα ύδρευσης.

‐Πραγματοποιούν ολοκληρωμένα προγράμματα Υγειονομικών Αναγνωρίσεων των
συστημάτων ύδρευσης.

‐Αναλαμβάνουν τις αναλύσεις της Δοκιμαστικής, Ελεγκτικής
και Συμπληρωματικής παρακολούθησης, που
πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εργαστήρια.

‐ Αναλαμβάνουν αναλύσεις εποπτικού χαρακτήρα.

Επανορθωτικές ενέργειες

Επανορθωτικές ενέργειες

‐Ενημερώνουν άμεσα της ΑΑ σχετικά με τις υπερβάσεις.

‐Διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών τιμών.

‐Καθορίζουν μαζί με τις ΑΑ το είδος των επανορθωτικών
ενεργειών.

‐Εξασφαλίζουν την ανάληψη επανορθωτικών ενεργειών.

‐Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία παρακολούθησης.

‐Εξασφαλίζουν τη διακοπή ή τον περιορισμό ή την πραγματοποίηση των
επανορθωτικών ενεργειών όταν το νερό αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την
υγεία.
‐Καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές προς τους ΥΦ για την εκπλήρωση των
απαραίτητων ενεργειών.
‐Αξιολογούν τον κίνδυνο από τις υπερβάσεις των παραμετρικών τιμών και
εξασφαλίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών εκτός και αν είναι άνευ
σημασίας.

Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις

Σε συνεργασία με τις ΑΑ εξασφαλίζουν την ενημέρωση των
καταναλωτών και ότι εφόσον απαιτείται παρέχονται οι
κατάλληλες οδηγίες.

Το ΥΥΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να προσδιορίσει
αποδεκτές παρεκκλίσεις των χημικών παραμέτρων για όταν δεν αποτελούν
κίνδυνο για την υγεία και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος υδροδότησης.

Εξασφάλιση ποιότητας επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών
‐Λαμβάνουν μέτρα ώστε οι ουσίες και τα υλικά που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και τη διανομή του νερού
δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού.
Ενημέρωση ‐ Δημοσιοποίηση

Ενημέρωση ‐ Δημοσιοποίηση

‐Ενημερώνουν τακτικά ή σε περίπτωση υπερβάσεων τις ΑΑ για
την ποιότητα του πόσιμου νερού.

‐Εξασφαλίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών και δίνουν οδηγίες σε
περίπτωση που το νερό δεν τηρεί τις παραμετρικές τιμές, όταν αποδεδειγμένα
αυτό οφείλεται στην ποιότητα των εσωτερικών οικιακών δικτύων διανομής.

‐Εξασφαλίζουν σε συνεργασία με τις ΑΑ την ενημέρωση των
καταναλωτών όπου υπάρχουν παρεκκλίσεις στις χημικές
παραμέτρους του νερού.

‐Εξασφαλίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών σε περίπτωση που το νερό
αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την υγεία τους.
‐Εξασφαλίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών για τις επανορθωτικές ενέργειες
που πραγματοποιούνται για την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού, εκτός και
αν οι υπερβάσεις είναι άνευ σημασίας.
‐Εξασφαλίζουν σε συνεργασία με τους ΥΦ την ενημέρωση των καταναλωτών όπου
υπάρχουν παρεκκλίσεις στις χημικές παραμέτρους του νερού.
‐Το ΥΥΚΑ συντάσσει Έκθεση σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων
ποιότητας νερού που αποδεδειγμένα ευθύνονται τα εσωτερικά οικιακά δίκτυα
διανομής, καθώς επίσης και σχετικά με τα μέτρα μείωσης των
Τριαλογονομεθανίων.
‐Συλλέγουν τα απαραίτητα στοιχεία και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά
διαστήματα τους καταναλωτές και το ΥΥΚΑ, το οποίο συντάσσει τις απαραίτητες
Εκθέσεις ανά τρία έτη.
‐Το ΥΥΚΑ δημοσιεύει ανά τριετία Έκθεση για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών τουλάχιστον για
παροχές νερού >1000 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ή που εξυπηρετούν
περισσότερα από 5.000 κατοίκους.
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Πίνακας 2 Παράμετροι και ανώτερες αποδεκτές τιμές της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης
για νερό δικτύου ύδρευσης.
Παράμετρος

Ανώτερες αποδεκτή τιμή

Αργίλιο1
Αμμώνιο
Χρώμα
Αγωγιμότητα
Clostridium perfringens (και σπόρων)2
Escherichia coli
pH
Σίδηρος1
Νιτρώδη3
Οσμή
Γεύση
Αριθμός αποικιών σε 22ºC και 37ºC
Κολοβακτηριοειδή
Θολότητα
Υπολειμματικό χλώριο4

200 μg/l
0,5 mg/l
αποδεκτό και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
2500 μS‐1 στους 20 ºC
0/100 ml
0
6,5 ≤ pH ≤ 9,5
200 μg/l
0,5 mg/l
αποδεκτή και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
αποδεκτή και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
0/100 ml
αποδεκτή και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
‐

Σημείωση 1: Όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό. Σημείωση 2: Μόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σημείωση 3: Μόνο όταν για την απολύμανση γίνεται χλωροαμίνωση.
Σημείωση 4: Μόνο όταν χρησιμοποιείται η χλωρίωση ως μέθοδος απολύμανσης.

Πίνακας 3 Παράμετροι και ανώτερες αποδεκτές τιμές της Ελεγκτικής Παρακολούθησης για
νερό δικτύου ύδρευσης.
Παράμετρος

Ανώτερη αποδεκτή τιμή

Escherichia coli
Εντερόκοκκοι
Clostridium perfringens (και σπόρων)
Αριθμός αποικιών σε 22ºC και 37ºC
Κολοβακτηριοειδή

0
0
0/100 ml
χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
0/100 ml

Ακρυλαμύδιο
Αντιμόνιο
Αρσενικό
Βενζόλιο
Βενζο‐α‐πυρένιο
Βόριο
Βρωμικά
Κάδμιο
Χρώμιο
Χαλκός
Κυανιούχα
1,2‐διχλωροαιθάνιο
Επιχλωρυδρίνη
Φθοριούχα
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Νικέλιο
Νιτρικά άλατα
Νιτρώδη άλατα
Παρασιτοκτόνα
Σύνολο παρασιτοκτόνων
PAHs
Σελήνιο
Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωροαιθένιο
THMs
Βινυλοχλωρίδιο
Αργίλιο
Αμμώνιο
Χρώμα
Αγωγιμότητα
pH
Σίδηρος
Οσμή
Γεύση
Θολότητα
Υπολειμματικό χλώριο
Τρίτιο
Ολική ενδεικτική δόση

0,1 μg/l
5,0 μg/l
10 μg/l
1,0 μg/l
0,01 μg/l
1,0 mg/l
10 μg/l
5,0 μg/l
50 μg/l
2,0 mg/l
50 μg/l
3,0 μg/l
0,1 μg/l
1,5 mg/l
10 μg/l
1,0 μg/l
20 μg/l
50 mg/l
0,5 mg/l
0,1 μg/l
0,5 μg/l
0,1 μg/l
10 μg/l
10 μg/l
100 μg/l
0,5 μg/l
200 μg/l
0,5 mg/l
αποδεκτό και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
2500 μS‐1 στους 20 ºC
6,5 ≤ pH ≤ 9,5
200 μg/l
αποδεκτή και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
αποδεκτή και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
αποδεκτή και χωρίς ασυνήθιστη μεταβολή
‐
100 becquerel/l
0,1 mSv/έτος
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Πίνακας 4 Παράμετροι και ανώτερες αποδεκτές
Παρακολούθησης για νερό δικτύου ύδρευσης.

τιμές

της

Συμπληρωματικής

Παράμετρος

Ανώτερη αποδεκτή τιμή

Σαλμονέλλες
Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι
Βακτηριοφάγοι των κοπράνων
Ιοί των εντέρων
E. coli O:157
Καμπυλοβακτηρίδιο
Παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia)
Φύκη
Άλλα μορφοποιημένα στοιχεία
PCBs‐PCTs1
PCBs‐PCTs2
Άργυρος (Ag)
Φαινολικές ενώσεις (πλην πενταχλωροφαινόλης)
Υδρογονάνθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι – Ορυκτέλαια
Επιφανειοδραστικοί παράγοντες
Φωσφόρος (P2O5)
Ξηρό υπόλειμμα
Κάλιο
Υδρόθειο

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5 μg/l
0,1 μg/l
10 μg/l
0,5 μg/l
10 μg/l
200 μg/l
5 mg/l
1500 mg/l
12 mg/l
Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά

Σημείωση 1: Άθροισμα συγκεντρώσεων. Σημείωση 2: Μεμονωμένη ουσία.

Πίνακας 5 Συχνότητα Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής Παρακολούθησης για νερό δικτύου
ύδρευσης.
Όγκος ημερησίως διανεμόμενου νερού
σε μια ΖΠΥ (m3/ημ.)
≤ 100
101‐500
501‐1000
1001‐2000
2001‐3000
3001‐4000
4001‐5000
5001‐6000
6001‐7000
7001‐8000
8001‐9000
9001‐10000
…
19001‐20000
…
29001‐30000
…
99001‐100000
100001‐200000
…
900001‐1000000

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθμός δειγμάτων
Δοκιμαστική Παρακολούθησης

Αριθμός δειγμάτων
Ελεγκτικής Παρακολούθησης

1
4
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
+ 3 δείγματα ανά 1000 m3/ημ.
63
+ 3 δείγματα ανά 1000 m3/ημ
93
+ 3 δείγματα ανά 1000 m3/ημ
303
603
+ 3 δείγματα ανά 1000 m3/ημ
3000

Απόφαση ΑΑ
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
+ 1 δείγμα ανά 10000 m3/ημ
12
16
+ 1 δείγμα ανά 25000 m3/ημ
52
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Πίνακας 6 Παράδειγμα ερωτηματολογίου Υγειονομικής Αναγνώρισης για γεώτρηση (WHO
1997).
ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ: ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Γενικές πληροφορίες
Τοποθεσία:

Ημερομηνία επίσκεψης:

Ειδικές πληροφορίες
1. Υπάρχουν αποχωρητήρια σε απόσταση 15‐20 m;
2. Είναι το αποχωρητήριο χωρίς αποχετευτικό δίκτυο;
3. Υπάρχουν άλλες πηγές ρύπανσης σε απόσταση 10 m;
4. Υπάρχει ακάλυπτο πηγάδι σε απόσταση 15‐20 m;
5. Αποχετεύεται η περί της γεώτρησης περιοχή ανεπαρκώς;
6. Είναι η περίφραξη της γεώτρησης κατεστραμμένη και επιτρέπει την ανεξέλεγκτη
είσοδο ανθρώπων και ζώων;
7. Είναι το δάπεδο του αντλιοστασίου υδατοπερατό;
8. Είναι το κάλυμμα της γεώτρησης ανεπαρκές;
9. Είναι η απολύμανση ανεπαρκής;
10. Υπάρχει χλώριο στη βρύση δειγματοληψίας
Σύνολο θετικών απαντήσεων

Δειγματοληψία:
Ναι/Οχι

Παρατηρήσεις
Σημείωση: 0‐2 μικρός κίνδυνος, 3‐5 μεσαίος κίνδυνος, 6‐8 μεγάλος κίνδυνος, 9‐10 πολύ μεγάλος κίνδυνος.

Πίνακας 7 Παράδειγμα ερωτηματολογίου Υγειονομικής Αναγνώρισης για πηγή (WHO
1997).
ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ: ΠΗΓΗ
Γενικές πληροφορίες

Τοποθεσία:

Ημερομηνία επίσκεψης:

Ειδικές πληροφορίες
1. Είναι η πηγή απροστάτευτη, χωρίς δηλαδή τοιχοποιία ή τοίχο από σκυρόδεμα ή
υδατοστεγή δεξαμενή και γι’ αυτό απροστάτευτη από στην επιφανειακή ρύπανση;
2. Η τοιχοποιία δεν προσφέρει κατάλληλη προστασία της πηγής;
3. Σε περίπτωση υδατοστεγούς δεξαμενής, το κάλυμμά της μπορεί να αποτελέσει
αιτία ρύπανσης του νερού;
4. Η υδατοστεγής δεξαμενή έχει προσβληθεί από ζώα ή λάσπη;
5. Αν υπάρχει αγωγός εξαερισμού, μπορεί να αποτελέσει αιτία ρύπανσης του νερού;
6. Αν υπάρχει αγωγός υπερχείλισης, μπορεί να αποτελέσει αιτία ρύπανσης του νερού;
7. Είναι η περιοχή της πηγής χωρίς περίφραξη;
8. Μπορούν ζώα να έχουν πρόσβαση σε ακτίνα 10 m από την πηγή;
9. Η πηγή στερείται συστήματος εκτροπής του νερού ή το σύστημα αυτό δε λειτουργεί
κατάλληλα;
10. Υπάρχουν αποχωρητήρια σε ύψος μεγαλύτερο της πηγής;
Σύνολο θετικών απαντήσεων

Δειγματοληψία:
Ναι/Οχι

Παρατηρήσεις
Σημείωση: 0‐2 μικρός κίνδυνος, 3‐5 μεσαίος κίνδυνος, 6‐8 μεγάλος κίνδυνος, 9‐10 πολύ μεγάλος κίνδυνος.

Πίνακας 8 Παράδειγμα ερωτηματολογίου Υγειονομικής Αναγνώρισης για επιφανειακή
υδροληψία (WHO 1997).
ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ
Γενικές πληροφορίες
Τοποθεσία:

Ημερομηνία επίσκεψης:

Ειδικές πληροφορίες
1.
Υπάρχει ανάντη κατοικίες που ενδεχομένως ρυπαίνουν το νερό;
2.
Υπάρχουν ανάντη κτηνοτροφικές δραστηριότητες, που ενδεχομένως ρυπαίνουν το
νερό;
3.
Υπάρχουν ανάντη αγροτική ή βιομηχανική δραστηριότητα;
4.
Υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή λασπολίσθηση στη λεκάνη απορροής;
5.
Είναι οι εγκαταστάσεις υδροληψίας χωρίς περίφραξη;
6.
Είναι η εισροή του νερού χωρίς εσχάρωση;
7.
Στερείται το σημείο υδροληψίας εξοπλισμό εξασφάλισης ελάχιστου υδραυλικού
ύψους;
8.
Απαιτεί το σύστημα την ενσωμάτωση αμμόφιλτρου ή χαλικοδιυλιστηρίου;
9.
Αν υπάρχει φίλτρο, λειτουργεί ακατάλληλα;
10. Είναι η ροή του νερού ανεξέλεγκτη;
Σύνολο θετικών απαντήσεων

Δειγματοληψία:
Ναι/Οχι

Παρατηρήσεις
Σημείωση: 0‐2 μικρός κίνδυνος, 3‐5 μεσαίος κίνδυνος, 6‐8 μεγάλος κίνδυνος, 9‐10 πολύ μεγάλος κίνδυνος.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σελ.
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ΥΠΕΚΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ

«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων
εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)»

Πίνακας 9 Ενδεικτική φόρμα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της Δοκιμαστικής και
Ελεγκτικής Παρακολούθησης για την ιστοσελίδα των ΥΦ.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σελ.
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