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Το νερό έχει ζωτική σημασία για τη ζωή, κι όμως, 
σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

περίπου 1 δισ/ριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο νερό,

2,4 δισ/ρια δε διαθέτουν επαρκή συστήματα 
αποχέτευσης και

2,2 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες 
που σχετίζονται με την ανεπαρκή ύδρευση

. 



Επιπτώσεις στην υγεία

Ασθένειες

Τροφή

Νερό και υγιεινή

Καταφύγιο και οικισμοί

Ακραία φαινόμενα

Πληθυσμός και 
μετανάστευση



Η έλλειψη πόσιμου νερού, είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η 

ανθρωπότητα, με σοβαρότερες επιπτώσεις στα 
φτωχότερα στρώματα των αναπτυσσόμενων χωρών που 

δεν έχουν τη δυνατότητα ή την επιλογή να επιλέξουν 
ασφαλές νερό. 

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει επίσης την περιεκτικότητα 
του αέρα σε υδρατμούς, τροποποιώντας τις βροχο-

πτώσεις. Το ξηρό έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει 
τη βροχή, πράγμα που οδηγεί σε αυξημένες απώλειες 

καθώς το γλυκό νερό καταλήγει στη θάλασσα. 



Περιβαλλοντική διαχείριση

Πρωτογενείς       Απόβλητα 
ύλες δραστηριοτήτων

Νερό Υγρά απόβλητα
Έδαφος Στερεά απόβλητα
Αέρας Αέρια απόβλητα

Θόρυβος
Ραδιενεργά απόβλητα



Διαχείριση υδατικών πόρων- Οδηγία 2000/60

Αστικά
Υγρά
απόβλητα

νιτρικά IPPC &
άλλα 
βιομηχανικά
απόβλητα 

χημικά

Φυτο-
φάρμακα

βιοκτόνα

Υγειονομική
Ταφή
αποβλήτων 

Ιλύς υγρών 
αποβλήτων

Πόσιμο νερό

Νερά 
κολύμβησης

Μέτρα υπό
την οδηγία πλαίσιο για τα νερά

Συντονισμός όλων των μέτρων



Έλεγχοι για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60

 Επικεντρώνονται στις επικίνδυνες ουσίες 
προτεραιότητας που παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο για το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των 
κινδύνων για τα ύδατα που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή του πόσιμου νερού

 Η καλή ποιότητα των νερών εξασφαλίζει υγιεινό 
πόσιμο νερό



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Με στόχο τη διασφάλιση της παροχής
καθαρού και υγιεινού νερού, η 
υφιστάμενη αρχικά εθνική νομοθεσία 
Γ3α/761/68 συμπληρώθηκε με την Α5/288/86 

Υγ. Διάταξη σε εναρμόνιση με την Οδηγία 
80/778  για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Για 
λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο 
προέκυψε ανάγκη αναθεώρησης: Οδηγία 98/83 
ΕΚ για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης: ΚΥΑ 2600/01, όπως τροποποιή-
θηκε με την ΚΥΑ 38295/07.



ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Διασφάλιση της παροχής     Ευθύνη 
καθαρού και υγιεινού νερού   της Δημ. Διοίκησης

 Επίτευξη στόχου : 
1. προγραμματισμός και σχεδιασμός σωστών έργων  

προστασία των πηγών υδροληψίας
 συντήρηση δικτύων ύδρευσης
 σωστή αξιολόγηση προτεραιοτήτων για τα έργα 

εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης
 τήρηση διαδικασιών ελέγχου



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
 Μικροβιολογικές

 Χημικές

 Έχουν άμεση 
σημασία για την 
προστασία της 
ανθρώπινης υγείας

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
 Παράμετροι που από μόνες 

τους στις προτεινόμενες τιμές 
δεν εμφανίζουν κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία. 

 Οι μεταβολές των τιμών τους 
παρέχουν ένδειξη μεταβολών 
της ποιότητας του νερού και 
ανάγκη λήψης επανορθωτικών 
μέτρων



ΕΙΔΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
(και Συμπληρωματική)

 Δοκιμαστική
 Σκοπός της είναι η παροχή σε 

τακτική βάση στοιχείων για την 
οργανοληπτική, χημική και 
μικροβιολογική ποιότητα του νερού, 
καθώς και για την 
αποτελεσματικότητα της 
επεξεργασίας του

 Ομάδα παραμέτρων (16) 
(υποχρεωτικών και ενδεικτικών)

 Πυκνή συχνότητα δειγμάτων

 Ελεγκτική
 Σκοπός της είναι η 

παροχή στοιχείων για 
να διαπιστωθεί η 
τήρηση των 
παραμετρικών τιμών 

 Όλες οι παράμετροι
 Αραιή συχνότητα 

δειγμάτων



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83 ΕΚ
Νέες Αλλαγή 

ορίων 
Σταθερά 
όρια 

Κατάργηση 

Ακρυλαμίδιο Αντιμόνιο Κάδμιο Πυρίτιο 
Βενζόλιο Αρσενικό Χρώμιο Ασβέστιο 
Βενζο-α-πυρένιο Βόριο Κυανιούχα Μαγνήσιο 
Βρωμικά Χαλκός Φθοριούχα Σκληρότητα 
1,2 διχλωροαιθάνιο Μόλυβδος Υδράργυρος Ψευδάργυρος 
Επιχλωρυδρίνη Νικέλιο Νιτρικά Θερμοκρασία 
Τετραχλωρο- και 
τριχλωροαιθένιο 

Νιτρώδη Σύνολο 
Παρασιτ/νων 

Ύλες εκχυλιζόμενες με 
χλωροφόρμιο 

Βινυλοχλωρίδιο  Παρασιτ/να Ελεύθερο CO2 
Ολικά 
τριαλομεθάνια 

 Πολυκλικοί 
Αρωματικοί 
Υδρογ/κες, 
Σελήνιο 

Ορυκτέλαια 
Επιφανειοδραστικές ουσίες 
Άζωτο Kjeldahl 
Αιωρούμενα  
Bηρύλλιο  
Βάριο  
Κοβάλτιο  
Βανάδιο  

 

 



Μικροβιολογικές παράμετροι

Παράμετρος Παραμετρική τιμή
(αριθμός/100 ml)

Escherichia coli (E.coli) 0
Εντερόκοκκοι 0

Ενδεικτικές παράμετροι

Αριθμός αποικιών σε
22° C και 37° C

Άνευ ασυνήθους
μεταβολής

Κολοβακτηριοειδή 0 Αριθμός/1
00 ml



Μικροβιολογικές παράμετροι

Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία

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



 Το βακτηρίδιο της λεγιονέλλας που αναπτύσσεται στα
επιφανειακά νερά και το έδαφος, με ιδανικές συνθήκες
πολλαπλασιασμού στα δίκτυα διανομής

 ζεστού νερού των κτιρίων (θερμοκρασία < των 60°C),
 ψυχρού νερού (>20°C) και
 Κλιματιστικών

Σχηματίζει μια βιομεμβράνη (biofilm),
στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων, που αποτελεί
μόνιμη εστία πιθανής μόλυνσης του νερού των δικτύων
διανομής, απελευθερώνοντας συνεχώς μικροοργανισμούς
στο πόσιμο νερό.



Η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα διαθέτει πολλές
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του βακτηριδίου:

 θερμό κλίμα : κατά τους θερινούς μήνες το νερό του
δικτύου κρύου νερού υπερβαίνει συχνά τους 20°C,

 λειτουργία κλιματιστικών

 Κρίσιμες: οι μεγάλες χρονικές περίοδοι με κλειστές ή
υπολειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες, που
οδηγούν σε στασιμότητα του νερού στα δικτύα
διανομής (συνθήκη ευνοϊκή για την ανάπτυξη της
λεγιονέλλας).



 Η λεγιονέλλα μεταδίδεται κυρίως αερογενώς μέσω των
λεπτότατων σταγονιδίων

Συντελεστές επικινδυνότητας
Σύμφωνα με τις οδηγίες του W.H.O. o βαθμός
επικινδυνότητας εξαρτάται από 4 βασικούς παράγοντες:

1. Συγκέντρωση των βακτηριδίων στο νερό
2. Ποσότητα του αερολύματος
3. Αριθμός των εισπνευσθέντων βακτηριδίων
4. Ευαισθησία του εκτεθέντος ατόμου



Επίπεδα δράσης για τη μικροβιολογική 
παρακολούθηση σε πύργους ψύξης (EWGLI)

Αερόβια μέτρηση*
Cfu/ml 30OC (επώαση 

σε 48 ώρες min)

Λεγιονέλα**
Cfu/litre

Μέτρα Δράσης

≤ 10.000 ≤ 1.000 Σύστημα υπό έλεγχο

10.000 ≤  L≤ 100.000 1.000≤  L ≤ 10.000 Άμεση επανεξέταση του δείγματος

≥ 100.000 ≥ 10.000 Λήψη επανορθωτικών μέτρων



Τα μέτρα πρόληψης για αποφυγή σχηματισμού μεγάλου
αριθμού αποικιών λεγιονέλλας περιλαμβάνουν:

 καθαρισμό των δεξαμενών και των δεξαμενών
θέρμανσης (συστηματικός καθαρισμός των τοιχωμάτων
και του πυθμένα με τη βοήθεια τεχνικών μέσων )

 απολύμανση όλων των πιθανών πηγών έκθεσης στη
λεγεωνέλλα με χλώριο,

 αύξηση της θερμοκρασίας του κυκλοφορούντος θερμού
ύδατος άνω των 55οC

 Αποφυγή διαρροών στο κλιματιστικό



Υ.Μ. 5673/ 4.12.57 Υγ. Διάταξη

 Αρθ.1:  Απολύμανση των υδρεύσεων : 
υποχρεωτική για πληθυσμό ≥ 3000 κατοίκων

 Δυνατότητες    εξαιρέσεων έως 15000 κατοίκους μετά 
από επιτόπιο υγειονομική έρευνα

υποχρεωτικής απολύμανσης και για 
πληθυσμούς ≤3000 κατοίκων 
(θέρετρα, κίνδυνοι, κ.ά)



 Αρθ. 2: Η απολύμανση του ύδατος των υδρεύσεων 
θα ενεργείται δια χλωρίου

 Δύναται να χρησιμοποιηθεί  και άλλη μέθοδος πλην 
της χλωριώσεως, μετά από έγκριση με Απόφαση του 
Υπ. Υγείας και Κ.Α., για την οποία προαπαιτείται:   

 η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και 
 η εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών 
 κατάλληλη τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα 

και τον τρόπο παρακολούθησης της μεθόδου



Ποιότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών 

 Η ποιότητα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα
πρέπει γενικά να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της
Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης.

 Διαυγές
 7,2<pH<8,2
 Αποικίες (370C μετά 24h)< 200/cm3

 Κολοβακτηριοειδή <15/100ml
 E coli:0/100ml
 Εργαστηριακές εξετάσεις: 1 δείγμα/εβδομάδα

22



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

 Επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις Κολοβακτηριδίων
κοπρανώδους προέλευσης (FC) ανά 100 ml

 Προηγούμενη ΕΕ : 2000 FC/100 ml, για το 95% των
δειγμάτων

 Ελληνική Νομοθεσία : 500 FC/100 ml, για το 95% των
δειγμάτων

 ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2006 ΕΚ :
 Αποδεκτό 500 EC/100 ml, για το 95% των δειγμάτων
 Εξαιρετικής Ποιότητας 250 EC/100 ml, για το 95% των

δειγμάτων



Νομοθεσία υγρών αποβλήτων
1. Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα Υγ. Διάταξη Ε1β/65:

σε κάθε αποδέκτη: Διάθεση λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων

2. Αστικά απόβλητα
οικισμών> 2000 κατοίκους ΚΥΑ 5673/400/97
Απόβλητα βιομηχανιών
με χαρακτήρα ομοιάζοντα
με οικιακά λύματα > 4000 ισοδυν. κατ.

3. Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/05



ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α) μικροβιολογική σύσταση : σε μεγάλο βαθμό 
κοινά  χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη των υγρών 
αστικών  αποβλήτων 
 αστικά  
 
Υγρά 
απόβλητα 
 

 μεγάλος αριθμός αβλαβών 
μικροοργανισμών --> 
ανταλλαγή ύλης  
μικρό ποσοστό αυτών --> 
φορείς ασθενειών 

 γενικών 
νοσοκομείων 

 

 



Επεξεργασία υγρών αποβλήτων νοσοκομείων :  
 
κατά κανόνα σε κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας και 
διάθεσης αστικών αποβλήτων  
 
Ειδικές προδιαγραφές επεξεργασίας  
 
α) Διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων : απευθείας 
στον          αποδέκτη 
 
β) Απόβλητα νοσοκομείων αποκλειστικά μεταδοτικών  
      νοσημάτων 
 



Εργαλείο ελέγχου: Σχέδια Ασφάλειας Νερού 
Π.Ο.Υ. 

 Στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στους 
καταναλωτές.

Είναι ένα χρήσιμο διαχειριστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο του πόσιμου νερού.

Αναπτύσσονται βάσει μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου  
(risk assessment – risk management).

Αναφέρονται σε όλο το φάσμα παραγωγής, μεταφοράς επεξεργασίας 
και διανομής νερού στον καταναλωτή.



Παράγοντες ασφάλειας νερού

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
+

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ

→
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΠΟΣΙΜΟ 

ΝΕΡΟ



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 Προσδιορισμός των κινδύνων
 Βιολογικοί
 Χημικοί
 Φυσικοί
 Ραδιενεργοί

 Καταστάσεις Επικινδυνότητας (περιστατικά ή καταστάσεις 
που μπορεί να οδηγήσουν στην παρουσία κινδύνου)

 Εκτίμηση Κινδύνου
 Πίνακας πηγών υδροληψίας (Αντλιοστάσια, πηγές, κ.α.)
 Πίνακας μονάδων επεξεργασίας
 Πίνακας δεξαμενών
 Πίνακας δικτύου



Σημεία ελέγχου - Λήψη μέτρων 

 Σημεία υδροληψίας (πηγές, γεωτρήσεις, 
επιφανειακές απορροές, κ.α.)

 Δεξαμενές
 Μονάδες επεξεργασίας νερού
 Εξωτερικό δικτύου ύδρευσης/κυκλοφορίας
 Εσωτερικό δικτύου ύδρευσης/κυκλοφορίας
 Διάθεση αποβλήτων
 Αποδέκτης 
 Επαναφορά στο σύστημα (Ανάδραση και 

επανεξέταση)
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