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                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                          
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                    Αθήνα         9/1/2019 
              
                  Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474 

Ταχ.  Δ/νση         :  Αριστοτέλους  17   
Ταχ. Κώδικας      :  101 87    
Πληροφορίες     :  Φ. Γεωργίου  
Τηλέφωνο           :  2132161357 

          ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ    Π. Α. 

 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΘΕΜΑ:     Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, 
τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων 

Σχετ.  α) Η Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 3282/Β/2017) 
«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της  
Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998  
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787  (L260, 7.10.2015) 
β) Η Δ1δ/ ΓΠ οικ.16518/27.2.2018 Εγκύκλιος με θέμα: «Παρακολούθηση ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 
γ )Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
 

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα παρακολούθησης της 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 

1. Για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζεται 
η (α) σχετ.  η οποία έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των  Οδηγιών 
98/83/ΕΚ και 2015/1787/ΕΕ. 

2. Στο Παράρτημα Ι της εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές 
παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς 
και οι αντίστοιχες ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους (οι παραμετρικές τους 
τιμές).   

3. Στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι της (α) σχετ. καθορίζονται οι μικροβιολογικές 
παράμετροι παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ήτοι το E.coli και οι 
Εντερόκοκκοι, οι οποίες παρακολουθούνται από τους «υπεύθυνους ύδρευσης» (όπως 
αυτοί καθορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 11 της –α- σχετ.) με συχνότητα που 
καθορίζεται στον Πίνακα 1 του σημείου 3 του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος ΙΙ της (α) 
σχετ. 

4. Ειδικότερα και  σύμφωνα με τα αναφερόμενα: 
i. στο σημείο 3 του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος Ι της (α) σχετ:   

Για το νερό που κυκλοφορεί εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας καθορίζονται επιπλέον 
οι ακόλουθες παράμετροι παρακολούθησης με τις αντίστοιχες παραμετρικές τους 
τιμές: 
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Παράμετρος Παραμετρική Τιμή 

Pseudomonas aeruginosa 0 cfu/100 mL 

Legionella 1000 cfu/100 mL 

 
ii.  στο σημείο 4 του Μέρους Α΄ του Παραρτήματος Ι της (α) σχετ:   

Για το νερό που κυκλοφορεί εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών, στρατοπέδων καθορίζεται 
επιπλέον η ακόλουθη παράμετρος παρακολούθησης με την αντίστοιχη 
παραμετρική της τιμή: 

 
 

Παράμετρος Παραμετρική Τιμή 

Legionella 1000 cfu/100 mL 

   
 Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων των ως άνω αναφερόμενων παραμέτρων θα 
είναι μία ανά εξάμηνο (2 φορές ετησίως) και η ευθύνη για τη δειγματοληψία και ανάλυση θα είναι 
των «υπευθύνων» των κτιρίων». ( Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β΄, σημ. 4 παρ. 3 ).  Οι «υπεύθυνοι των 
κτιρίων» είναι οι κατά το νόμο υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης ή / και του κτιρίου. 
 
Οι εργαστηριακές αναλύσεις  διενεργούνται σε εργαστήρια που πληρούν τις προδιαγραφές του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της (α) σχετ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να ενημερωθούν οι 
υπεύθυνοι των ως άνω αναφερόμενων εγκαταστάσεων. 
 
Τέλος σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών θα πρέπει να 
αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
για ενημέρωση. 
 
          

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Α. Για ενέργεια     
1.Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας  

(για Νοσοκομεία, Κλινικές και Κέντρα Υγείας  

αρμοδιότητάς σας) 

2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας  

   Δ/νσεις Δημ. Υγείας   (έδρα Περιφέρειας) (για ιδιωτικές κλινικές) 

3.Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 

    Δ/νση Προστασίας Οικογένειας (για οίκους ευγηρίας)  

     Σολωμού 60 

     104 32 Αθήνα 

4. Υπουργείο Τουρισμού (για εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς σας) 

     Λ. Αμαλίας 12 

     105 57 Αθήνα 
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5. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(για εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς σας) 

     Λ. Μεσογείων 96 

     115 27 Αθήνα 

6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (για εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς σας) 

     Λ. Μεσογείων 227 

     115 25 Αθήνα 

 
 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
     Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας  
   α)  Δ/νσεις Δημ. Υγείας  &  Κοιν. Μέριμνας  όλων των Π.Ε.-έδρα τους  
         Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου                                     
   β) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου 
     όλων των Π.Ε. της  Περιφέρειας Αττικής 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 
2. Γραφείο Γενικού  Γραμματέα Δημόσιας Υγείας  
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας  
και Ποιότητας Ζωής   
4.  Δ/νση Δ1(δ) (5) 
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