
(Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 - ΦΕΚ-892 Β'/11-7-01) (∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 

1082 Β΄/14-8-01) : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”, σε συµµόρφωση προς 

την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998.  

 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α. Ν. 2520/40 “περί υγειονοµικών διατάξεων” (ΦΕΚ 273 Α). 
2. Το Π.∆. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α) “περί οργανισµού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας”, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 299/00 (ΦΕΚ 240 Α). 
3. Τον Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ 137Α). 
4. Τις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34Α) “Εφαρµογή του Κοινοτικού 
∆ικαίου, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 1440/84 “Συµµετοχή της Ελλάδος στο 
κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ” (ΦΕΚ 
70/Α/21.3.83) και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101 Α). 
5. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/92 (Α136). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 
(154Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38). 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2231/94 (ΦΕΚ 139 Α) “Σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας, Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης και άλλες διατάξεις”. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1650/86 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (Α160). 
9. Την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρ. Ένωσης, της 3ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
10. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99(ΦΕΚ 199Α/28.9.99) “Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις”. 
11. Το Π.∆. 223/2000 “Οργανισµός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων” (ΦΕΚ192Α/6.9.2000). 
12. Την αριθµ. 764/23.11.2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 14Β/12.1.2001) “Συνεργασία 
ΕΦΕΤ µε τους φορείς που διενεργούν ελέγχους στον τοµέα των τροφίµων”. 
13. Την αριθµ. 487/21.9.2000 Κοινή Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 
∆ικαιοσύνης “Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου” (ΦΕΚ 
1219Β/4.10.2000). 
14. Την αριθµ. 139/9.4.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Κατάρτιση και τήρηση µητρώου 
εργαστηρίων συνεργαζοµένων µε τον ΕΦΕΤ” (ΦΕΚ 489Β/27.4.2001). 
15. Την αριθµ. 77921/1440/95 ΚΥΑ (ΦΕΚ 795Β) σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέµατα 
περιβάλλοντος. 
16 Την αριθµ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 565Β) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας”. 
17. Την αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/1187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630Β) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
ΕΣ.∆.∆.Α. “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους υφυπουργούς ΕΣ.∆.∆.Α.”. 
18. Την ανάγκη εκπόνησης νέου ενδεδειγµένου νοµικού πλαισίου λαµβάνοντας υπόψη την επιστηµονική 
και τεχνολογική πρόοδο για διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την 
αποτελεσµατικότερη προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας 
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 
98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης”, που δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης 
Νοεµβρίου 1998, µε στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσµενείς επιπτώσεις που 
οφείλονται στη ρύπανση ή/ και µόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι είναι 
υγιεινό και καθαρό. (ΕΕL 330/98). 
 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 
Κατά την έννοια της παρούσας νοούνται ως: 
1. “νερό ανθρώπινης κατανάλωσης”: 
α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε µετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, 



µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και 
από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία. 
β) το νερό που χρησιµοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίµων για την παρασκευή, επεξεργασία, 
συντήρηση ή εµπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
2. “οικιακές χρήσεις”: χρήσεις του νερού, κατά τρόπο που να έρχεται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε τον 
ανθρώπινο οργανισµό 
3. “οικιακά συστήµατα διανοµής”: οι σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα και οι συσκευές που έχουν 
εγκατασταθεί µεταξύ των κρουνών που συνήθως χρησιµοποιούνται για παροχή νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης και του δικτύου διανοµής, αλλά µόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην ευθύνη του 
φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητα του αυτή. 
4. “επικύρωση”: ως επικύρωση µεθόδων (validation) διαδικασία που αποδεικνύει ότι η µέθοδος δίνει το 
σωστό αποτέλεσµα όσον αφορά π.χ. σε προκαθορισµένα όρια ανίχνευσης, εκλεκτικότητας 
επιλεκτικότητας, επαναληψιµότητας και αναπαραγωγιµότητας και γραµµικότητας. Ο όρος αυτός 
προσδιορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο ISO/IEC 17025. 
 
Άρθρο 3 
Εξαιρέσεις 
1. Η παρούσα Απόφαση δεν εφαρµόζεται: 
α) Στο φυσικό µεταλλικό νερό που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα 
µε το Π.∆ 433/83 (ΦΕΚ 163 Α/9.11.83), “όροι εκµετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εµπόριο των 
φυσικών µεταλλικών νερών”, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Υ2/οικ. 329 (ΦΕΚ 114 Β/12.2.98) σε 
εναρµόνιση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1980, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
96/70 Ε.Κ του Συµβουλίου της 23 Νοεµβρίου 1996, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών. 
β) Στο νερό, που θεωρείται φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα κατά την έννοια της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί της προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τα φάρµακα. 
γ) Στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που λαµβάνεται από συγκεκριµένη (ατοµική) πηγή µε παροχή 
κάτω των 10 m3 ηµερησίως κατά µέσο όρο, ή που εξυπηρετεί λιγότερα από 50 άτοµα. Η ανωτέρω 
εξαίρεση είναι δυνατή µόνον εάν το νερό δεν διατίθεται στο πλαίσιο εµπορικής ή δηµόσιας 
δραστηριότητας. 
 
Άρθρο 4 
Γενικές υποχρεώσεις 
1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων τους δυνάµει άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, οι 
συναρµόδιες Αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της παρούσας, το 
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον: 
α) είναι απαλλαγµένο µικροοργανισµών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθµούς και 
συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι µέρη Α και Β, και εφόσον σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, οι συναρµόδιες Αρχές λαµβάνουν, όλα τα αναγκαία 
µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συµµορφούται προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης. 
2. Οι συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή της παρούσας 
δεν οδηγούν, σε καµιά περίπτωση, σε άµεση ή έµµεση υποβάθµιση της σηµερινής ποιότητας του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης, στο µέτρο που αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας, ούτε σε 
αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή πόσιµου νερού. 
 
Άρθρο 5 
Ποιοτικές προδιαγραφές 
Οι τιµές των παραµέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. 
Ειδικότερα όσον αφορά τις παραµέτρους του παραρτήµατος Ι µέρος Γ, οι τιµές αυτές καθορίζονται µόνον 
για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8. 
 
 
Άρθρο 6 
Σηµείο τήρησης 
1. Οι παραµετρικές τιµές που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, πρέπει να τηρούνται: 
α) για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανοµής, στο σηµείο, εντός του κτιρίου ή της κτιριακής 
εγκατάστασης, στο οποίο βγαίνει από τη βρύση, που χρησιµοποιείται συνήθως για παροχή νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης 
β) για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σηµείο όπου το νερό εξέρχεται από το βυτίο Χ 
γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σηµείο στο οποίο το νερό 



τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία 
δ) για το νερό που χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων, στο σηµείο όπου το νερό 
χρησιµοποιείται στην επιχείρηση 
2. Στην περίπτωση του νερού της παραγράφου 1 εδάφιο (α), οι συναρµόδιες Αρχές τεκµαίρεται ότι 
πληρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, 
εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η µη τήρηση των παραµετρικών τιµών που καθορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 5, οφείλεται στο οικιακό σύστηµα διανοµής ή στην συντήρηση του, εξαιρουµένων 
όµως των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία, 
τα νοσοκοµεία και τα εστιατόρια, για τα οποία ο υπεύθυνος ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 
3. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 2, και υπάρχει κίνδυνος ότι το νερό της παραγράφου 1 εδάφιο (α), 
δεν ανταποκρίνεται στις παραµετρικές τιµές που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι συναρµόδιες 
Αρχές εξασφαλίζουν παρόλα ταύτα ότι: 
α) λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να µειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος µη τήρησης των 
παραµετρικών τιµών, όπως η παροχή οδηγιών στους ιδιοκτήτες σχετικά µε κάθε ενδεχόµενη 
επανορθωτική ενέργεια που θα µπορούσαν να αναλάβουν ή και λαµβάνονται άλλα µέτρα, όπως 
κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας, προκειµένου να µεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες του νερού πριν 
από την διάθεση του ώστε να µειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ότι το νερό δεν ανταποκρίνεται στις 
παραµετρικές τιµές µετά τη διάθεση και 
β) οι ενδιαφερόµενοι καταναλωτές ενηµερώνονται δεόντως και λαµβάνουν οδηγίες για ενδεχόµενες 
πρόσθετες επανορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν. 
 
 
Άρθρο 7 
Παρακολούθηση 
1. Οι συναρµόδιες Αρχές λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται 
τακτικά η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειµένου να ελέγχεται αν το διατιθέµενο 
στους καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης, και ιδίως τις παραµετρικές 
τιµές που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5. Θα πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα τα οποία να είναι 
αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Επιπλέον, οι συναρµόδιες Αρχές λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος 
της αποτελεσµατικής απολύµανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όταν αυτή αποτελεί µέρος της 
διαδικασίας επεξεργασίας ή διανοµής του νερού και ότι η συγκέντρωση των παραπροϊόντων 
απολύµανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαµηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύµανση. 
2. Για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, οι συναρµόδιες Αρχές καταρτίζουν κατάλληλα 
προγράµµατα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εν λόγω προγράµµατα 
παρακολούθησης πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος II. 
3. Τα σηµεία δειγµατοληψίας καθορίζονται από τις συναρµόδιες αρχές και πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήµατος II. 
4. α) Οι συναρµόδιες Αρχές πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές αναλύσεως παραµέτρων που 
καθορίζονται στο παράρτηµα III. 
β) Αντί των µεθόδων που αναφέρονται στο παράρτηµα III µέρος 1, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικές µέθοδοι (επικυρωµένες), εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα 
είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα µε εκείνα των µεθόδων που έχουν προκαθοριστεί. Εάν 
χρησιµοποιηθεί εναλλακτική µέθοδος οι συναρµόδιες Αρχές διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα 
τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη µέθοδο αυτή και την ισοδυναµία της. 
γ) Για τις παραµέτρους του παραρτήµατος 111 µέρη 2 και 3, είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται 
οποιαδήποτε µέθοδος ανάλυσης, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των µερών αυτών 
5. Οι συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συµπληρωµατική κατά περίπτωση 
παρακολούθηση για τις ουσίες και τους µικροοργανισµούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραµετρική 
τιµή σύµφωνα µε το άρθρο 5, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες ή οι οργανισµοί αυτοί 
ενδέχεται να υπάρχουν σε ποσότητες ή αριθµούς που αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία (Παράρτηµα II, παρ. 3) 
 
 
Άρθρο 8 
Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισµοί χρήσεως. 
1. Οι συναρµόδιες Αρχές µεριµνούν ώστε να διερευνάται αµέσως κάθε παράλειψη της τήρησης των 
παραµετρικών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 ώστε να εντοπίζονται τα αίτια. 
2. Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, 
το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εξακολουθεί να µην πληροί τις παραµετρικές τιµές που καθορίζονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 5, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2, οι συναρµόδιες Αρχές 
εξασφαλίζουν ότι αναλαµβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι απαιτούµενες επανορθωτικές ενέργειες για 
την αποκατάσταση της ποιότητας του, και δίνουν προτεραιότητα στην εφαρµογή τους, λαµβάνοντας 
υπόψη µεταξύ άλλων και τον βαθµό υπέρβασης των σχετικών παραµετρικών τιµών και τον ενδεχόµενο 



κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 
3. Ανεξαρτήτως του αν έχει σηµειωθεί ή όχι η µη τήρηση των παραµετρικών τιµών, οι συναρµόδιες 
Αρχές εξασφαλίζουν ότι η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, το οποίο αποτελεί ενδεχόµενο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία απαγορεύεται και διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του· ή 
αναλαµβάνονται οι αναγκαίες ενέργειες για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι καταναλωτές ενηµερώνονται αµέσως σχετικά και τους παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες. Οι 
συναρµόδιες αρχές αποφασίζουν ποιες ενέργειες δυνάµει της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να 
αναληφθούν, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία οι οποίοι θα 
προέκυπταν από τυχόν διακοπή της παροχής ή περιορισµό της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Οι συναρµόδιες αρχές καταρτίζουν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους για την εκπλήρωση 
των ανωτέρω υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου. 
4. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραµετρικών τιµών ή των προδιαγραφών του παραρτήµατος Ι µέρος 
Γ, οι συναρµόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσον αυτή η µη τήρηση δηµιουργεί κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία. Οι συναρµόδιες Αρχές αναλαµβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση 
της ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Οι 
συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι, όταν αναλαµβάνονται επανορθωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές 
ενηµερώνονται σχετικά εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συναρµόδιες αρχές κρίνουν ότι η µη 
τήρηση των παραµετρικών τιµών είναι άνευ σηµασίας. 
 
 
Άρθρο 9 
Παρεκκλίσεις 
1. Με πράξη όµοια προς την παρούσα είναι δυνατόν να προσδιορίζονται παρεκκλίσεις από τις 
παραµετρικές τιµές που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β, µέχρις ενός ανώτατου ορίου που 
καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση, εφόσον η παρέκκλιση δεν συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και εφόσον η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη συγκεκριµένη περιοχή δεν 
µπορεί να εξασφαλισθεί µε άλλον ενδεδειγµένο τρόπο. Οι παρεκκλίσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
µικρότερης διάρκειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να 
πραγµατοποιείται επανεξέταση προκειµένου να καθοριστεί κατά πόσον έχει σηµειωθεί ικανοποιητική 
πρόοδος. Όταν πρόκειται να παραχωρηθεί δεύτερη παρέκκλιση, γνωστοποιείται η επανεξέταση και οι 
λόγοι για την απόφαση της παραχώρησης δεύτερης παρέκκλισης, στην Επιτροπή. Αυτή η δεύτερη 
παρέκκλιση δεν πρέπει επίσης να υπερβαίνει την τριετία. 
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά την υποβολή τεκµηριωµένων στοιχείων, µπορεί να υποβάλλεται 
στην Επιτροπή αίτηση για τρίτη παρέκκλιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει την τριετία. Η Επιτροπή 
αποφασίζει σχετικά µε την αίτηση αυτή εντός τριών µηνών. 
3. Στις παρεκκλίσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 2, διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα: 
α) ο λόγος της παρέκκλισης. 
β) η συγκεκριµένη παράµετρος, τα σχετικά αποτελέσµατα της προηγούµενης παρακολούθησης, και η 
ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή βάσει της παρέκκλισης. 
γ) η γεωγραφική περιοχή, η ηµερησίως παρεχόµενη ποσότητα νερού, ο θιγόµενος πληθυσµός, καθώς 
και κατά πόσον ή όχι θίγεται κάποια σχετική επιχείρηση παραγωγής τροφίµων. 
δ) ένα κατάλληλο σύστηµα παρακολούθησης, µε αυξηµένη συχνότητα παρακολούθησης, εφόσον 
απαιτείται. 
ε) η σύνοψη του προγράµµατος των απαιτούµενων επανορθωτικών ενεργειών, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονται χρονοδιάγραµµα εργασιών, εκτίµηση κόστους και όροι και προϋποθέσεις για την 
επανεξέταση. 
στ) η αιτούµενη διάρκεια της παρέκκλισης. 
4. Εάν οι συναρµόδιες Αρχές κρίνουν ότι η µη τήρηση της παραµετρικής τιµής είναι άνευ σηµασίας και 
εφόσον, µε τις επανορθωτικές ενέργειες που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2, 
είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα εντός 30 το πολύ ηµερών, δεν απαιτείται η εφαρµογή των 
απαιτήσεων της παραγράφου 3. 
Στην περίπτωση αυτή, από τις συναρµόδιες Αρχές καθορίζεται µόνον η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή της 
συγκεκριµένης παραµέτρου καθώς και ο επιτρεπόµενος χρόνος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
5. Η προσφυγή στην παράγραφο 4 δεν είναι πλέον δυνατή αν η µη τήρηση µιας παραµετρικής τιµής για 
συγκεκριµένη παροχή νερού παρουσιάστηκε για περισσότερες από 30 ηµέρες συνολικά κατά τη διάρκεια 
των δώδεκα προηγούµενων µηνών. 
6. Οι συναρµόδιες Αρχές που εφαρµόζουν τις παρεκκλίσεις του παρόντος άρθρου εξασφαλίζουν ότι ο 
θιγόµενος από την παρέκκλιση αυτή πληθυσµός ενηµερώνεται αµέσως και µε τον κατάλληλο τρόπο για 
την παρέκκλιση και τους όρους της. Επιπλέον, οι συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι, εφόσον 
απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες για τις οποίες η παρέκκλιση 
ενδέχεται να δηµιουργήσει ειδικούς κινδύνους. 
Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εκτός αν οι 
αρµόδιες αρχές αποφασίσουν διαφορετικά. 



7. Με την εξαίρεση των παρεκκλίσεων που παρέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4, το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΤ ενηµερώνει την Επιτροπή εντός δύο µηνών για τις 
παρεκκλίσεις που αφορούν ατοµική παροχή άνω των 1000 m3 ηµερησίως κατά µέσο όρο ή εξυπηρετούν 
άνω των 5000 ατόµων, παρέχοντας και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 
8. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο διατίθεται προς πώληση 
σε φιάλες ή δοχεία. 
 
 
Άρθρο 10 
Εξασφάλιση της ποιότητας, επεξεργασίας, εξοπλισµού και υλικών 
1. Οι υπεύθυνοι όπως ορίζονται στο άρθρο 12, παρ. 2 λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων εγκαταστάσεων, που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, την τεχνογνωσία και τα επισήµως αναγνωρισµένα µέσα και τις αρχές ελέγχου και 
πιστοποίησης, για την παραγωγή ή τη διανοµή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι 
προσµείξεις που προέρχονται από αυτές τις ουσίες ή υλικά νέων εγκαταστάσεων δεν παραµένουν στο 
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για τους 
σκοπούς της χρήσης τους και δεν υποβαθµίζουν, άµεσα ή έµµεσα, την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας, όπως προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση. 
2. Τα ερµηνευτικά έγγραφα και οι τεχνικές προδιαγραφές, δυνάµει του άρθρου 3 και του άρθρου 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/68/ ΕΟΚ και ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε το Π.∆ 334/94 
(ΦΕΚ 176Α), για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 11 
Ζώνες προστασίας Προκειµένου το νερό που παρέχεται για ανθρώπινη κατανάλωση να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της παρούσας και στα πλαίσια προστασίας της δηµόσιας υγείας είναι αναγκαίο να 
λαµβάνονται κατά προτεραιότητα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των πηγών υδροληψίας για την 
παραγωγή πόσιµου νερού (θέσπιση ζωνών προστασίας, κλπ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/86 
για το περιβάλλον και του Ν. 1739/87 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν. 
 
 
Άρθρο 12 
Καθορισµός συναρµοδίων Αρχών, υπευθύνων 
1. “Συναρµόδιες Αρχές” για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας είναι οι υπηρεσίες Υγείας των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι ∆/νσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας και ο ΕΦΕΤ µε την Κεντρική και τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες. 
1.1. Οι υπηρεσίες Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ασκούν σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιµου νερού, προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν το πόσιµο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτηµα Ι και ειδικότερα 
οργανώνουν και εφαρµόζουν προγράµµατα ολοκληρωµένων υγειονοµικών αναγνωρίσεων των 
συστηµάτων ύδρευσης και ενηµερώνουν σχετικά τις οικείες περιφέρειες και την Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
1.2. Οι ∆/νσεις Υγείας των Περιφερειών του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ συντονίζουν και εποπτεύουν την ορθή εφαρµογή και εκτέλεση της παρούσας 
Απόφασης στα γεωγραφικά όρια της ευθύνης τους. Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα στοιχεία 
παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιµου νερού, προτείνουν τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών 
και επανορθωτικών µέτρων και αποστέλλουν τα ανωτέρω αξιολογηµένα στοιχεία παρακολούθησης της 
ποιότητας του πόσιµου νερού και προτάσεις για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του ΕΦΕΤ 
1.3. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ 
συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την αξιολόγηση τους και τη λήψη µέτρων για την 
προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε την Κεντρική 
Υπηρεσία του ΕΦΕΤ αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενηµέρωση και 
εµπρόθεσµη γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης το Υπ. Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία 
µε την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ οργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα ολοκληρωµένων 
υγειονοµικών αναγνωρίσεων των συστηµάτων ύδρευσης και καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες προς 
τους υπευθύνους για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8. 
Οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών των παραγράφων 1.1. και 1.2. του παρόντος άρθρου καθορίζονται 



ειδικότερα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αποκέντρωσης. 
2. “Υπεύθυνοι” για τη συµµόρφωση προς τους όρους της παρούσας, όσον αφορά τα οριζόµενα 
α) στο άρθρο 6.1 .α (για το νερό του δικτύου ύδρευσης) είναι: 
- για τις υδρεύσεις ∆ήµων ή Κοινοτήτων, ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (∆ήµοι, Κοινότητες, 
Σύνδεσµοι ∆ & Κ, ∆ΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης κ.λ.π.) 
- για τις βιοµηχανίες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κ.λ.π. τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι τους 
- για τις βιοµηχανίες που ευρίσκονται µέσα σε βιοµηχανικές περιοχές µε κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η 
ΕΤΒΑ 
- για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης. 
β) στο άρθρο 6.1.β (για το νερό που παρέχεται από βυτία) είναι οι ιδιοκτήτες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι 
των επιχειρήσεων 
- γ) στο άρθρο 6.1.γ (για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση) είναι οι ιδιοκτήτες 
ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εµφιάλωσης 
δ) στο άρθρο 6.1.δ (για το νερό επιχείρησης παραγωγής τροφίµων) είναι οι ιδιοκτήτες ή οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 
Οι υποχρεώσεις των “υπευθύνων” καθορίζονται από την Γ3α/761/68 Υγειον. ∆ιάταξη, όπως αυτή 
εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα όµως αφορούν: 
i) στην δοκιµαστική, ελεγκτική και συµπληρωµατική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε το παράρτηµα II σε Εργαστήρια, όπως προσδιορίζεται στο 
παράρτηµα III και 
ii) στη λήψη γενικά κάθε µέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή υγιεινού νερού σε µόνιµη βάση 
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις των υπευθύνων ύδρευσης σύµφωνα µε το αρθ. 6.1.α. αφορούν επιπλέον και 
στη µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και υγειονοµική αναγνώριση των συστηµάτων ύδρευσης 
καθώς και στην επεξεργασία του πόσιµου νερού, ώστε να αποφεύγεται κάθε υγειονοµικός κίνδυνος. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίµων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 περ. VII της µε 
αριθµ. 487/21-9-00 Κοινής Απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης Υγιεινή των 
τροφίµων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου" 
3. Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιµαστική, ελεγκτική και συµπληρωµατική παρακολούθηση του 
νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε το παράρτηµα II, διενεργούνται από 
τους υπευθύνους σε οργανωµένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α., ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης ή Εταιρειών Ύδρευσης, ή και ιδιωτικών διαπιστευµένων εργαστηρίων και εφόσον όλα τα 
ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου 
για λογαριασµό των λοιπών αρµόδιων αρχών διενεργούνται µέσω των συνεργαζοµένων εργαστηρίων µε 
τον ΕΦΕΤ, εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω εργαστήρια πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III 
και τις απαιτήσεις εγγραφής στο µητρώο εργαστηρίων του ΕΦΕΤ. 
Με πράξη όµοια προς την παρούσα καθορίζονται πέραν των απαιτήσεων του παραρτήµατος III, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα οποία είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να χρησιµοποιηθούν για 
τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από τους υπευθύνους ύδρευσης οι υποδοµές ∆ηµόσιων 
εργαστηρίων ή εργαστηρίων Α.Ε.Ι. ή ακόµη και για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργούνται από 
τις συναρµόδιες αρχές να χρησιµοποιηθούν οι υποδοµές εξειδικευµένων εργαστηρίων των Ο.Τ.Α, ή 
ιδιωτικών διαπιστευµένων εργαστηρίων κατά ΕΝ 45001. 
 
 
Άρθρο 13 
Ενηµέρωση και εκθέσεις 
1. Οι συναρµόδιες Αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους 
καταναλωτές κατάλληλες και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης και συλλέγουν από τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα στοιχεία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, που 
ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο µε την 77921/1440/95 ΚΥΑ (ΦΕΚ795Β), σχετικά µε την ελεύθερη 
πληροφόρηση για θέµατα, περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε τον 
ΕΦΕΤ, δηµοσιεύει ανά τριετία έκθεση για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης µε στόχο 
την ενηµέρωση των καταναλωτών. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές καλύπτει τα έτη 2002,2003 και 
2004. Κάθε έκθεση αφορά, τουλάχιστον, τις συγκεκριµένες παροχές νερού που υπερβαίνουν τα 
1000·m3 ηµερησίως κατά µέσον όρο, ή εξυπηρετούν περισσότερα από 5000 άτοµα, καλύπτει τρία 
ηµερολογιακά έτη και δηµοσιεύεται πριν από το τέλος του ηµερολογιακού έτους που έπεται της περιόδου 
στην οποία αναφέρεται. 
3. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΤ διαβιβάζει τις εκθέσεις του στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση τους. 
4. Η µορφή και οι ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες για τις εκθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 καθορίζονται λαµβανοµένων ιδιαιτέρως υπόψη των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, στο άρθρο 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1. 



5. Μαζί µε την πρώτη έκθεση σύµφωνα µε την παρούσα Απόφαση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 
το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία µε τον ΕΦΕΤ συντάσσει επίσης έκθεση, η οποία 
υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µετά µέτρα, τα οποία οι συναρµόδιες Αρχές έλαβαν ή 
σχεδιάζουν να λάβουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 3 
και του Παραρτήµατος Ι µέρος Β σηµείωση 10. 
 
 
Άρθρο 14 
Χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσης 
Οι συναρµόδιες Αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς την παρούσα Απόφαση έως 25.12.2003, µε την 
επιφύλαξη των σηµειώσεων 2,4 και 10 του παραρτήµατος Ι µέρος Β. 
 
 
Άρθρο 15 
Εξαιρετικές περιπτώσεις 
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, το Υπουργείο Υγείας σε 
συνεργασία µε τον ΕΦΕΤ µπορεί να υποβάλλει ειδική αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περίοδο 
µεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η πρόσθετη περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την τριετία προς το τέλος της οποίας πρέπει να πραγµατοποιείται επανεξέταση που διαβιβάζεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία µπορεί, βάσει της επανεξέτασης αυτής, να παραχωρήσει δεύτερη πρόσθετη 
περίοδο τριών το πολύ ετών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που 
διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία. 
2. Στην προαναφερόµενη αίτηση, η οποία πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, εκτίθενται οι δυσκολίες που 
συναντώνται και περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3. 
3. Οι συναρµόδιες Αρχές που εφαρµόζουν το παρόν άρθρο εξασφαλίζουν ότι ο πληθυσµός τον οποίο 
αφορά η αίτηση ενηµερώνεται αµέσως και µε κατάλληλο τρόπο για την έκβαση της αίτησης. Επιπλέον, οι 
συναρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριµένες 
πληθυσµιακές οµάδες για τις οποίες η αίτηση ενδέχεται να δηµιουργήσει ειδικούς κινδύνους. 
 
 
Άρθρο 16 
∆ιοικητικές Κυρώσεις 
∆ιοικητικές Κυρώσεις επιβάλλονται µε βάση το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚΑ160),το άρθρο 98 του 
Ν.1892/90 (ΦΕΚΑ101), το άρθρο 13 του Ν. 1515/85 (ΦΕΚ 137Α), άρθρο 13 του Ν. 1561/85 όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 6 & 7 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚΑ160), και το άρθρο 5 του Ν. 2741/99 
(ΦΕΚ 199Α). 
 
 
Άρθρο 17 
Ποινικές κυρώσεις 
Οι παραβάτες διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273Α) όπως 
έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο µόνο του Ν.290/43, καθώς και µε το άρθρο 28 του Ν. 1650/86 (Α160) 
και εφόσον η παράβαση αφορά παροχή νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
ακατάλληλου ή επικίνδυνου για τη δηµόσια Υγεία σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Π.Κ., αν από άλλες 
διατάξεις Νόµων ή ∆ιαταγµάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. 
 
 
Άρθρο 18 
Παραρτήµατα 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας Απόφασης τα Παραρτήµατα Ι, II και III, 
που ακολουθούν: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  
 
ΜΕΡΟΣ Α 
Μικροβιολογικές παράµετροι 

Παράµετρος Παραµετρική τιµή 
(αριθµός/100 ml) 

Escherichia coli (E.coli) 0 

Εντερόκοκκοι 0 

Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν τα ακόλουθα: 



Παράµετρος Παραµετρική τιµή 

Escherichia coli (E.coli) 0/250 ml 

Εντερόκοκκοι 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Αριθµός αποικιών σε 220 C 100/ml 

Αριθµός αποικιών σε 370 c 20/ml 

 
ΜΕΡΟΣ Β 
Χηµικές παράµετροι 

Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις 

Ακρυλαµίδιο 0,10 µg/1 Σηµείωση 1 

Αντιµόνιο 5,0 µg/1   

Αρσενικό 10 µg/1   

Βενζόλιο 1,0 µg/1   

Βενζο-α-πυρένιο 0,01, µg/1   

Βόριο 1,0 mg/1   

Βρώµικα 10 µg/1 Σηµείωση 2 

Κάδµιο 5,0 µg/1   

Χρώµιο 50 µg/1 Σηµείωση 3 

Χαλκός 2,0 mg/1 Σηµείωση 3 

Κυανιούχα 50 µg/1   

1,2 -διχλωροαιθάνιο 3,0 µg/1   

Επιχλωρυδρίνη 0,10 µg/1 Σηµείωση 1 

Φθοριούχα 1,5 mg/1   

Μόλυβδος 10 µg/1 Σηµειώσεις 3 και 4 

Υδράργυρος 1,0 µg/1   

Νικέλιο 20 µg/1 Σηµείωση 3 

Νιτρικά 50 mg/1 Σηµείωση 5 

Νιτρώδη 0,50 mg/1 Σηµείωση 5 

Παρασιτοκτόνα 0,10 µg/1 Σηµειώσεις 6 και 7 

Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 µg/1 Σηµειώσεις 6 και 8 

Πολυκυκλικοί αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες 

0,10 µg/1 Άθροισµα 

συγκεντρώσεων 

συγκεκριµένων 

ενώσεων σηµείωση 9 

Σελήνιο 10 µg/1   

Τετραχλωροαιθένιο και 

Τριχλωραιθένιο 

10 µg/1 Άθροισµα 

συγκεντρώσεων 

συγκεκριµένων 

παραµέτρων 

Ολικά τριαλογονοµεθάνια 100 µg/1 Άθροισµα 

συγκεντρώσεων 

συγκεκριµένων 

ενώσεων σηµείωση 10 

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 µg/1 Σηµείωση 1 

Σηµείωση 1: Η παραµετρική τιµή αναφέρεται στην συγκέντρωση καταλοίπων µονοµερούς στο νερό 
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µεγίστης µετανάστευσης εκ του αντιστοίχου 
πολυµερούς όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. 
Σηµείωση 2: Εάν είναι δυνατόν, οι συναρµόδιες αρχές, πρέπει να επιδιώκουν χαµηλότερη τιµή χωρίς να 
θίγεται η απολύµανση. 
Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), και δ), η τιµή πρέπει να έχει 
επιτευχθεί το αργότερο, πέντε ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Απόφασης. Η παραµετρική τιµή για τα βρώµικα άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης 
και µέχρι πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της είναι 25 mg/Ι, ενώ περαιτέρω ισχύει η ως άνω 



αναφεροµένη τιµή του Παραρτήµατος Ι, Μέρος Β. 
Σηµείωση 3: Η τιµή ισχύει για δείγµα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης1 που λαµβάνεται µε κατάλληλη 
µέθοδο δειγµατοληψίας στη βρύση και κατά τρόπον ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδοµαδιαίου 
µέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και 
παρακολούθησης εφαρµόζονται κατά εναρµονισµένο τρόπο που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παράγραφος 4. Οι συναρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τα περιστατικά µεγίστων επιπέδων που 
ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
Σηµείωση 4: Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιµή 
πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, 10 ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας Απόφασης. Η παραµετρική τιµή για το µόλυβδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Απόφασης και µέχρι 10 έτη µετά την έναρξη ισχύος της, είναι 25 mg/Ι. 
Οι συναρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης του µολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την 
περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής. 
Όταν εφαρµόζουν µέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιµής αυτής, οι συναρµόδιες αρχές δίνουν 
προδευτικά την προτεραιότητα όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις µολύβδου στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Σηµείωση 5: Οι συναρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τηρείται ο όρος [νιτρικά]/50+[νιτρώδη]/3<1, οι 
αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/l για νιτρικά (NΟ3-) για τα νιτρώδη άλατα (NΟ2-), καθώς και 
ότι η τιµή 0,10 mg/Ι για τα νιτρώδη τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας. 
Σηµείωση 6: Ως "παρασιτοκτόνα" νοούνται: 
- οργανικά εντοµοκτόνα 

- οργανικά ζιζανιοκτόνα, 

- οργανικά µυκητοκτόνα, 

- οργανικά νηµατωδοκτόνα, 

- οργανικά ακαριοκτόνα, 

- οργανικά φυκοκτόνα, 

- οργανικά τρωκτικοκτόνα, 

- οργανικά γλινοκτόνα, 
- συναφή προϊόντα (µεταξύ άλλων, οι ρυθµιστές αύξησης) και οι σχετικοί µεταβολίτες αυτών, προϊόντα 
υποβάθµισης και αντίδρασης. 
Ελέγχονται µόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε µία δεδοµένη παροχή 
νερού. 
Σηµείωση 7: Η παραµετρική τιµή ισχύει για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο. Για τα aldrine, dieldrine, 
heptachlor, epoxi-heptachlor, η παραµετρική τιµή είναι 0,030 µg/l. 
Σηµείωση 8: Ως “συνολικά παρασιτοκτόνα” νοείται το άθροισµα όλων των επιµέρους παρασιτοκτόνων 
που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης. 
Σηµείωση 9: Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: 

-βενζο(β)φθορανθένιο, 

-βενζο(λ)φθορανθένιο, 

-βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, 

-ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο. 

Σηµείωση 10: Εάν είναι δυνατόν, οι συναρµόδιες αρχές να επιδιώκουν χαµηλότερη τιµή χωρίς να θίγεται 
η απολύµανση. 
Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: χλωροφόρµιο, βρωµοφόρµιο, διβρωµοχλωροµεθάνιο, 
βρωµοδιχλωροµεθάνιο. 
Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), η τιµή πρέπει να έχει 
επιτευχθεί το αργότερο, πέντε ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Απόφασης. Η παραµετρική τιµή για ολικά τριαλογονοµεθάνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Απόφασης και µέχρι πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της, είναι 150 µg/l. 
Οι συναρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονοµεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής. 
Όταν εφαρµόζουν µέτρα για την επίτευξη της τιµής αυτής, οι συναρµόδιες αρχές δίνουν προοδευτικά 
την προτεραιότητα στις περιοχές µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονοµεθανίων στο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης. 
 
 
Μέρος Γ 
Ενδεικτικές παράµετροι 

Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις 

Αργίλιο 200 µg/l  



Αµµώνιο 0,50 mg/l  

Χλωριούχα 250 mg/l Σηµείωση 1 

Clostridium perfringens

(συµπεριλαµβανοµένων 

των σπόρων) 

0 Αριθµός/100 ml Σηµείωση 2 

Χρώµα Αποδεκτό για τους 

καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους 

µεταβολής 

  

Αγωγιµότητα 2500 µS cm-1 στους 

20°C 

Σηµείωση 1 

Συγκέντρωση ιόντων 

υδρογόνου 

≥ 6,5 και ≤ 9,5 Μονάδες ρΗ Σηµειώσεις 1 και 

3 

Σίδηρος 200 µg/l  

Μαγγάνιο 50 µg/l  

Οσµή Αποδεκτή στους 

καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους 

µεταβολής 

  

Οξειδωσιµότητα 5 mg/IO2 Σηµείωση 4 

Θειικά 250 mg/l Σηµείωση 1 

Νάτριο 200 mg/l  

    

    

Γεύση Αποδεκτή στους 

καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους 

µεταβολής 

  

Αριθµός αποικιών σε  

22° C και 37° C 

Άνευ ασυνήθους 

µεταβολής 

  

Κολοβακτηριοειδή 0 Αριθµός/100 ml Σηµείωση 5 

Ολικός οργανικός 

άνθρακας (TOC) 

Άνευ ασυνήθους 

µεταβολής 

 Σηµείωση 6 

Υπολειµµατικό χλώριο  mg/l Σηµείωση 11 

Θολότητα Αποδεκτή στους 

καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους 

µεταβολής 

 Σηµείωση 7 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις 
Τρίτιο 100 becquerel/l Σηµειώσεις 8 και 10 

Ολική ενδεικτική 
δόση 

0,10 MSv/έτος Σηµειώσεις 9 και 10 

Σηµείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό. 
Σηµείωση 2: Η παράµετρος αυτή χρειάζεται να µετράται µόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται 
από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραµετρικής αυτής τιµής οι συναρµόδιες αρχές 
εξετάζουν την παροχή νερού για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων µικροοργανισµών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Οι 
συναρµόδιες αρχές περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών στην έκθεση που υποβάλλουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2. 
Σηµείωση 3: Για το στάσιµο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιµή µπορεί να 
µειώνεται σε 4,5 µονάδες ρΗ. 
Σηµείωση 4: Η παράµετρος αυτή δεν χρειάζεται να µετράται εφόσον αναλύεται η παράµετρος ολικού 
οργανικού άνθρακα. 
Σηµείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η µονάδα είναι: αριθµός / 250 ml. 
Σηµείωση 6: Η παράµετρος αυτή δεν χρειάζεται να µετράται για παροχές κάτω των 10 000 m3 
ηµερησίως. 
Σηµείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη µέλη επιδιώκουν παραµετρική 
τιµή που δεν υπερβαίνει την 1,0 ΝΤU (νεφελοµετρική µονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 



Σηµείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα περιληφθούν αργότερα στο Παράρτηµα II. 
Σηµείωση 9: Εξαιρουµένου του τριτίου, του καλίου - 40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης 
του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι µέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για 
τα σηµεία παρακολούθησης θα καθοριστούν αργότερα στο παράρτηµα II. 
Σηµείωση 10: 
1. Οι απαιτούµενες από τη σηµείωση 8 προτάσεις για τις συχνότητες ελέγχου και η σηµείωση 9 για τις 
συχνότητες ελέγχου, τις µεθόδους παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία 
παρακολούθησης στο παράρτηµα II εγκρίνονται σύµφωνα µε διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
(Κατά την κατάρτιση των προτάσεων αυτών, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της, µεταξύ άλλων, τις 
σχετικές διατάξεις δυνάµει της υφιστάµενης νοµοθεσίας ή τα κατάλληλα προγράµµατα παρακολούθησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων παρακολούθησης που προκύπτουν από αυτό.) 
2. ∆εν απαιτείται από την αρµόδια αρχή να ελέγχει το πόσιµο ύδωρ για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να 
καθορίσει ολική ενδεικτική δόση, εφόσον, βάσει άλλης παρακολούθησης, είναι ικανοποιηµένο από το 
γεγονός ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω από την 
παραµετρική τιµή. Στην περίπτωση αυτή, ανακοινώνει τους λόγους της απόφασης της στην Επιτροπή, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων αυτής της άλλης παρακολούθησης. 
Σηµείωση 11: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας Απόφασης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Αναλυόµενες παράµετροι 
1. ∆οκιµαστική παρακολούθηση 
Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την 
οργανοληπτική και µικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση 
καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας του πόσιµου ύδατος (ιδίως της 
απολύµανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί 
τις σχετικές παραµετρικές τιµές της παρούσας Απόφασης. 
Οι ακόλουθες παράµετροι υπόκεινται σε δοκιµαστική παρακολούθηση. Οι συναρµόδιες αρχές µπορούν 
να προσθέτουν και άλλες παραµέτρους στον πίνακα αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιµο. 
Αργίλιο (σηµείωση 1) 
Αµµώνιο 
Χρώµα 
Αγωγιµότητα 
Clostridium Perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων) (σηµείωση 2) 
Εscherichia coli (Ε. coli) 
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 
Σίδηρος (σηµείωση 1) 
Νιτρώδη (σηµείωση 3) 
Οσµή 
Pseudomonas aeruginosa (σηµείωση 4) 
Γεύση 
Αριθµός αποικιών σε 22ο C και 37ο C 
Κολοβακτηριοειδή 
Θολότητα  
Υπολειµµατικό χλώριο (σηµείωση 5) 
Σηµείωση 1: Απαιτείται µόνον όταν χρησιµοποιείται ως κροκιδωτικό(*). 
Σηµείωση 2: Απαιτείται µόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό (*). 
Σηµείωση 3: Απαιτείται µόνον όταν για την απολύµανση γίνεται χλωραµίνωση (*). 
Σηµείωση 4: Απαιτείται µόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία. 
Σηµείωση 5: Απαιτείται µόνον όταν για την απολύµανση χρησιµοποιείται η µέθοδος της χλωρίωσης 
(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράµετροι περιλαµβάνονται στον πίνακα της ελεγκτικής 
παρακολούθησης. 
2. Ελεγκτική παρακολούθηση 
Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραµετρικές τιµές της παρούσας Απόφασης. Όλες οι 
παράµετροι που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι 
συναρµόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι µια παράµετρος δεν 
υπάρχει πιθανότητα να εµφανιστεί σε µια δεδοµένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα 
δηµιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραµετρικής τιµής. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει 
για τις παραµέτρους σχετικά µε την ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό όρους των σηµειώσεων 8, 9 και 10 του 
παραρτήµατος Ι µέρος Γ, παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης που 
θεσπίζονται µε διαδικασία της Ευρ. Επιτροπής. 



3. Συµπληρωµατική παρακολούθηση 
Στα πλαίσια των προβλεποµένων στην παρ. 5 του άρθρου 7 προκειµένου να συµπληρωθεί ανάλογα µε 
τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιµου νερού είναι σκόπιµο να ερευνηθούν µεταξύ των άλλων 
εκτός από τις παραµέτρους του Παραρτήµατος Ι και 
α) τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια: 
- Σαλµονέλλες 
- Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι, 
- Βακτηριοφάγοι των κοπράνων 
- Ιοί των εντέρων 
- Ε. coli Ο:157 
- Καµπυλοβακτηρίδιο 
β) οι ακόλουθοι οργανισµοί: 
- παρασιτικοί οργανισµοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) 
- φύκη 
- άλλα µορφοποιηµένα στοιχεία (ζωάρια) 
Για τις ανωτέρω παραµέτρους των εδαφίων α) και β) της παρούσας παραγράφου η παραµετρική τιµή 
είναι µηδενική 
γ) οι ακόλουθες χηµικές παράµετροι: 
Παράµετρος Παραµετρική 

τιµή 
Μονάδα Σηµειώσεις 

PCB's-PCT's 0,50 
0,10 

µg/l 
µg/l 

Άθροισµα 
συγκεντρώσεων 
Μεµονωµένη ουσία 

Άργυρος 10 µg/l  

Φαινολικές ενώσεις 
(πλην 
πενταχλωροφαινόλης) 

0,50 µg/l  

Υδρογονάθρακες εν 
διαλύσει ή εν 
γαλακτώµατι –
Ορυκτέλαια 

10 µg/l  

Επιφανειοδραστικοί 
παράγοντες 

200 µg/l  

Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 5 mg/l  

Ξηρό υπόλειµµα 1500 mg/l  

Κάλιο 12 mg/l  

Υδρόθειο Μη ανιχνεύσιµο 
οργανοληπτικά 

  

Η συµπληρωµατική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συµπληρώνεται κατάλληλα µε πρόσθετες 
παραµέτρους σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7. Η συχνότητα της συµπληρωµατικής 
παρακολούθησης καθορίζεται από τις συναρµόδιες αρχές. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β1  : Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανοµής ή από βυτίο ή χρησιµοποιείται σε επιχείρηση 
παραγωγής τροφίµων. 
 
Οι συναρµόδιες αρχές λαµβάνουν δείγµατα από τα σηµεία τήρησης που καθορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ώστε να εξασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς τις 
απαιτήσεις της Απόφασης. Ωστόσο, σε περίπτωση δικτύου διανοµής, οι συναρµόδιες αρχές µπορούν να 
λαµβάνουν δείγµατα εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για συγκεκριµένες 
παραµέτρους εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι δεν θα υπήρχε δυσµενής µεταβολή της 
µετρούµενης τιµής της συγκεκριµένης παραµέτρου. 
Όγκος διανεµόµενου ή 
παραγόµενου νερού 
ηµερησίως σε µια 
ζώνη παροχής 
(πιέσεως) (Σηµειώσεις 
1 και 2) m3 

∆οκιµαστική παρακολούθηση 
Αριθµός δειγµάτων ετησίως 
(Σηµειώσεις 3, 4 και 5)  

Ελεγκτική παρακολούθηση
Αριθµός δειγµάτων ετησίως 
(Σηµειώσεις 3 και 5) 

≤ 100 1 (Σηµείωση 6) 

101 - 500 4 1 

501 - 1000 6 1 

1001 - 2000 9 1 



2001 - 3000 12 1 

3001 - 4000 15 1 

4001 - 5000 18 2 

5001 - 6000 21 2 

6001 - 7000 24 2   +1 ανά 3 300 m3/ηµ 

7001 - 8000 27 3 

8001 - 9000 30 3 

9001 -10000 33 3 

……… ………    +3 ανά 1000m3/ηµ ……… 

19001 - 20000 63 4 

……… ………    +3 ανά 1000m3/ηµ ……… 

29001 - 30000 93 5   +1 ανά 10000 m3/ηµ 

……… ……… ……… 

99001 - 100000 303 12 

100001 - 200000 603 16 

……… ………    +3 ανά 1000m3/ηµ ……  +1 ανά 25000 m3/ηµ 

900001 -1000000 3000 52 

Σηµείωση 1: Ως ζώνη παροχής (πιέσεως) νοείται µία γεωγραφικά καθορισµένη περιοχή εντός της οποίας 
το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από µία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η 
ποιότητα του νερού µπορεί να θεωρηθεί ως περίπου οµοιόµορφη. 
Σηµείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος. Για τον καθορισµό της 
ελάχιστης συχνότητας, οι συναρµόδιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούνταν αριθµό κατοίκων µιας 
ζώνης παροχής αντί του όγκου του νερού, θεωρώντας ότι κάθε άτοµο καταναλίσκει 200 l/ηµερησίως. 
Σηµείωση 3: Στην περίπτωση περιοδικής παροχής, βραχείας διαρκείας, η συχνότητα παρακολούθησης 
του νερού που διανέµεται µε βυτία αποφασίζεται από τις συναρµόδιες αρχές. 
Σηµείωση 4: Για τις διάφορες παραµέτρους του παραρτήµατος Ι, οι συναρµόδιες αρχές δύνανται να 
µειώνουν τον αριθµό δειγµάτων που αναφέρονται στον πίνακα εάν: 
α) οι τιµές των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται από δείγµατα λαµβανόµενα επί περίοδο τουλάχιστον 
δύο συνεχών ετών είναι σταθερές και σηµαντικώς καλύτερες από τις οριακές τιµές του παραρτήµατος Ι 
και 
β) δεν υπάρχει κάποιος παράγων που ενδέχεται να υποβαθµίσει την ποιότητα του νερού. 
Η κατώτατη συχνότητα δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 50% του αριθµού των δειγµάτων που 
αναφέρονται στον πίνακα εκτός της ειδικής περιπτώσεως της σηµείωσης 6. 
Σηµείωση 5: Στο µέτρο του δυνατού, ο αριθµός των δειγµάτων πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα στο 
χρόνο και το χώρο. 
Σηµείωση 6: Η συχνότητα πρέπει να αποφασίζεται από τις συναρµόδιες Αρχές  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 
Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς 
πώληση 
Όγκος ηµερησίως παραγόµενου 
νερού προς πώληση σε φιάλες ή 
δοχεία (*) m3 

∆οκιµαστική 
παρακολούθηση 
Αριθµός δειγµάτων 
ετησίως 

Ελεγκτική 
παρακολούθηση 
Αριθµός δειγµάτων 
ετησίως 

≤ 10 1 1 

> 10                   ≤ 60 12 1 

>60 12+1 ανά 5 m3/ 
ηµερησίως 

1+1 ανά 100 m3/ 
ηµερησίως 

(*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
Οι συναρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγµατα διαθέτει 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φορέα, µη ελεγχόµενο από το εργαστήριο. 
1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις µεθόδους ανάλυσης µικροβιολογικών παραµέτρων δίδονται είτε ως 
αναφορά όταν δίδεται µέθοδος ISO GΕΝ ή προς καθοδήγηση, εν αναµονή της ενδεχόµενης µελλοντικής 
θέσπισης σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12, νέων διεθνών µεθόδων CΕΝ/ISO για τις 
παραµέτρους αυτές. Οι συναρµόδιες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν εναλλακτικές µεθόδους, εφόσον 
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5. 



Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (Ε. coli) (ISO 9308-1) 
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-2) 
Pseudomonas aeruginsa·(prEN ISO 12780) 
Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών - Αριθµός αποικιών σε 220 C (ρrΕΝ ISO 6222) 
Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών - Αριθµός αποικιών σε 370 C (ρrΕΝ ISO 6222) 
Clostridium Perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων) 
∆ιήθηση από µεµβράνη και στη συνέχεια επώαση της µεµβράνης υπό αναερόβιες συνθήκες σε θρεπτικό 
υλικό Clostridium Perfringens (σηµείωση 1) σε 440 C +/-10 C επί 21 +/- 3 ώρες. Μέτρηση των 
σκοτεινών κίτρινων αποικιών που µετατρέπονται σε ροζ ή κόκκινες µετά από έκθεση σε ατµούς 
υδροξειδίου του αµµωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα. 
Σηµείωση 1: Το “ θρεπτικό υλικό Clostridium Perfringens” περιέχει: 
Βασικό θρεπτικό υλικό 
Τρυπτόζη 30 g 
Εκχύλισµα µυκήτων 20 g 
Σακχαρόζη 5 g 
L-κυστεΐνη Υδροχλωριούχος 1 g 

ΜgSo4.7H2O 0,1g 
Ιώδες βρωµοκρεζόλης 40 g 

Άγαρ 15 g 
Ύδωρ 1000ml 
∆ιάλυση των συστατικών του βασικού θρεπτικού υλικού, ρύθµιση του ρΗ σε 7,6 και αποστείρωση σε 
αυτόκλειστο στους 121ο C επί 15 λεπτά. Στη συνέχεια ψύξη του θρεπτικού υλικού και προσθήκη 
συµπληρωµάτων: 
Συµπληρώµατα 

C-κυκλοσερίνη 400 mg 
πολυµυξίνη - Β θειική 25 mg 

Ινδοξυλο-β-D-γλυκοζίδιο(µετά 
διάλυση σε 8 ml αποστειρωµένου 
νερού πριν την προσθήκη) 

 
 
60 mg 

∆ιάλυµα 0,5% διφωσφορικής  
Φαινολοφθαλεϊνης  
(αποστειρωµένου δια διηθήσεως) 

20 ml 

∆ιάλυµα 4,5% διφωσφορικού 
FeCI3.6H2O (αποστειρωµένου δια 
διηθήσεως) 

 
 
2 ml 

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ 

2.1. Για τις ακόλουθες παραµέτρους, τα καθοριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη 

χρησιµοποιούµενη µέθοδο ανάλυσης να είναι, τουλάχιστον, δυνατόν να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες 

προς την παραµετρική τιµή µε την οριζόµενη ορθότητα, πιστότητα και τα οριζόµενα όρια ανίχνευσης. 

Όποια και να είναι η ευαισθησία της χρησιµοποιούµενης µεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσµα εκφράζεται 

χρησιµοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό δεκαδικών ψηφίων µε την παραµετρική τιµή του 

παραρτήµατος Ι µέρη Β και Γ. 

Παράµετροι Ορθότητα % 
της 
παραµετρικής 
τιµής 
(Σηµείωση 1) 

Πιστότητα % 
της 
παραµετρικής 
τιµής 
(Σηµείωση 2) 

Όριο 
ανίχνευσης % 
της 
παραµετρικής 
τιµής  
(Σηµείωση 3) 

Συνθήκες Σηµειώσεις 

Ακρυλαµίδιο      Ελέγχεται µε 
βάση τις 
προδιαγραφές 
του προϊόντος 

 

Αργίλιο 10 10 10   

Αµµώνιο 10 10 10   

Αντιµόνιο 25 25 25   

Αρσενικό 10 10 10   

Βενζο-α-πυρένιο 25 25 25   

Βενζόλιο 25 25 25   

Βόριο 10 10 10   

Βρωµικά 25 25 25   

Κάδµιο 10 10 10   

Χλωριούχα 10 10 10   



Χρώµιο 10 10 10   

Αγωγιµότητα 10 10 10   

Χαλκός 10 10 10   

Κυανιούχα 10 10 10  Σηµείωση 4 

1,2- 
διχλωροαιθάνιο 

25 25 10   

Επιχλωρυδρίνη    Ελέγχεται µε  
βάση τις 
προδιαγραφές 
του προϊόντος 

 

Φθοριούχα 10 10 10   

Σίδηρος 10 10 10   

Μόλυβδος 10 10 10   

Μαγγάνιο 10 10 10   

Υδράργυρος 20 10 20   

Νικέλιο 10 10 10   

 
Παράµετροι Ορθότητα % 

της 
παραµετρικής 
τιµής 
(Σηµείωση 1) 

Πιστότητα % 
της 
παραµετρικής 
τιµής 
(Σηµείωση 2) 

Όριο 
ανίχνευσης % 
της 
παραµετρικής 
τιµής 
(Σηµείωση 3) 

Συνθήκες Σηµειώσεις 

Νιτρικά 10 10 10    

Νιτρώδη 10 10 10    

Οξειδωσιµότητα 25 25 10  Σηµείωση 5 

Παρασιτοκτόνα 25 25 25  Σηµείωση 6 

Πολυκυκλικοί 

αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες 

25 25 25  Σηµείωση 7 

Σελήνιο 10 10 10   

Νάτριο 10 10 10   

Θειικά 10 10 10   

Τετραχλωροαιθένιο 25 25 10  Σηµείωση 8 

Τριχλωροαιθένιο 25 25 10  Σηµείωση 8 

Ολικά Τραλογονο- 

µεθάνια 

25 25 10  Σηµείωση 7 

Βινυλοχλωρίδιο    Ελέγχεται µε 

βάση τις 

προδιαγραφές 

του προϊόντος 

 

PCB’s-PCT’s 25 25 25   

Άργυρος 10 10 10   

Φαινολικές ενώσεις 

(πλην 

Πενταχλωροφαι-

νόλης) 

25 25 25   

Υδρογονάθρακες εν 

διαλύσει ή εν 

γαλακτώµατι –

Ορυκτέλαια 

25 25 25   

Επιφανειοδραστι-κοί 

παράγοντες 

20 20 20   

Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 10 10 10   

Κάλιο 10 10 10   

Υδρόθειο 10 10 10   



Ξηρό υπόλειµµα 10 10 10   

Υπολειµµατικό 

χλώριο 

10 10 10   

2.2. Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε 

µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο ανάλυσης να είναι δυνατόν να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την 

παραµετρική τιµή µε ορθότητα 0.2 µονάδων ρΗ και πιστότητα 0,2 µονάδων ρΗ. 

Σηµείωση 1 (*): Ορθότητα είναι το συστηµατικό σφάλµα και είναι η διαφορά της µέσης τιµής µεγάλου 

αριθµού επαναλαµβανόµενων µετρήσεων και της πραγµατικής τιµής. 

Σηµείωση 2(*): Πιστότητα είναι το τυχαίο σφάλµα και εκφράζεται συνήθως ως η τυπική απόκλιση (εντός 

και µεταξύ µιας οµάδας) του φάσµατος αποτελεσµάτων γύρω από το µέσο όρο. Αποδεκτή πιστότητα 

είναι η διπλάσια σχετική τυπική απόκλιση. 

(*) Οι όροι αυτοί προσδιορίζονται περαιτέρω στο πρότυπο ISO 5725. 

Σηµείωση 3: Όριο ανίχνευσης είναι: 

- η τριπλάσια σχετική τυπική απόκλιση, εντός µιας οµάδας, ενός φυσικού δείγµατος που περιέχει µικρή 

συγκέντρωση της παραµέτρου ή 

- η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας, ενός τυφλού δείγµατος. 

Σηµείωση 4: Η µέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα (άλατα) κάθε µορφής 

Σηµείωση 5: Η οξείδωση πραγµατοποιείται για 10 λεπτά σε 100ο C µε τη χρησιµοποίηση 

υπερµαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον. 

Σηµείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται 

από το συγκεκριµένο παρασιτοκτόνο. Προς το παρόν, ενδέχεται να µην είναι δυνατόν να επιτευχθεί το 

όριο ανίχνευσης για όλα τα παρασιτοκτόνα, αλλά οι συναρµόδιες αρχές πρέπει να επιδιώκουν την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

Σηµείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες που ορίζονται στο 25% της 

παραµετρικής τιµής του παραρτήµατος Ι. 

Σηµείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες που ορίζονται στο 50% της 

παραµετρικής τιµής του παραρτήµατος Ι. 

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Χρώµα 

Οσµή 

Γεύση 

Συνολικός οργανικός άνθρακας 

Θολότητα (σηµείωση 1) 

Σηµείωση 1: Για την παρακολούθηση της θολότητας του επεξεργασµένου επιφανειακού νερού τα 

οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων οφείλουν να παρέχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα µέτρησης 

συγκεντρώσεων ίσων προς την παραµετρική τιµή µε ορθότητα 25%, πιστότητα 25% και όριο 

ανίχνευσης 25%. 

 

 

Άρθρο 19 

Κατάργηση 

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργείται η Α5/288/86 Υγειονοµική ∆ιάταξη, τα 

άρθρα 4, 5 και 6 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης Γ3α/761/68 “περί ποιότητας του πόσιµου νερού” όπως 

τροποποιήθηκε µε την Υγ. ∆ιάταξη Γ4/1722/24.9.74, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην 

παρούσα Απόφαση. 

 

 

Άρθρο 20 

Έναρξη ισχύος 
Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης είναι η 25.12.2003 και η εκτέλεση της 
ανατίθεται στις συναρµόδιες Αρχές. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2001 
 

 


