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                                                                                                                               ΠΑΛΛΗΝΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αναφορικά με την παράμετρο του αμιάντου στο νερό του δικτύου ύδρευσης.                                                                                                              
ΣΧΕΤ.
(α). Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄7-6-2010).
(β). Το Π.Δ 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθ. 44403 ΥΑ (ΦΕΚ 2494 τ.Β΄/2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/τΒ΄/2011) και την υπ’ αριθ. 
109290/39629 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/2016).

(γ). Τα άρθρο του εν ισχύ Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/τ.β΄/10-12-1938) όπως τροποποιήθηκε με την 
Γ1γ/6001(ΦΕΚ 360/τ.β΄/2-6-1967) Υγειονομική Διάταξη

(δ). Η με αρ. ΔΥΓ2/19028 / 20-07-2005 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
«Αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης». 

(ε). Η με αριθμ. πρωτ. Γ1(δ)/Γ.Π. 37193 / 19-06-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Υπολειμματικό χλώριο στο 
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» .

(στ). Η Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/Β'/19-09-2017) με θέμα «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)».

(ζ). Η με αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518 / 27-02-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Παρακολούθηση 
ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» .

(η). Το από 29-12-22 αίτημα - μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΑΠ 1396221/29-12-22).

Σε απάντηση του (η) σχετικού αιτήματός σας, αναφορικά με μέτρηση αμιάντου στο πόσιμο 
νερό του δικτύου ύδρευσης, σας ενημερώνουμε πως η παράμετρος του αμιάντου δεν 
περιλαμβάνεται στις ποιοτικές (χημικές ή ενδεικτικές) παραμέτρους ελέγχου του πόσιμου νερού, 
όπως αυτές καθορίζονται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/17 (ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017) «Ποιότητα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση προς την οδηγία 
98/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου και σε συνεργασία με την αρμόδια 
υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος προβαίνει στη διενέργεια δειγματοληψιών κατά τις 
οποίες ελέγχονται οι παράμετροι  που καθορίζονται από την (στ) σχετική.

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α. κ.λ.π.) φέρουν την ευθύνη της 
μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών 
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αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να 
παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, 
χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. 
Επίσης, υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα 
μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Τμήμα Υγειονομικού 
& Περιβαλλοντικού Ελέγχου.                                                              

              Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη 
          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                               κ.α.α.
                     
                     ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΟΜΑΤΑ
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