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Αξιότιμε κ. Τπουργζ, 

 

Εκ μζρουσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. που εκπροςωπεί 121 Δ.Ε.Τ.Α. που παρζχουν 

υπθρεςίεσ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ςε 5 εκ. περίπου κατοίκουσ τθσ 

χϊρασ μασ, κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα παρακάτω:  

   

Όπωσ γνωρίηετε το Τπουργείο Τγείασ είναι το Τπουργείο που εποπτεφει  

τισ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ χϊρασ μασ (ΔΕΤΑ, 

ΕΤΔΑΠ, ΕΤΑΘ), κακϊσ και τουσ Διμουσ που δεν ζχουν Δ.Ε.Τ.Α.  ωσ προσ 

την τήρηςη και εφαρμογή τησ ιςχφουςασ εθνικήσ νομοθεςίασ, καθώσ 

και τησ αντίςτοιχησ ςχετικήσ Ευρωπαϊκήσ Οδηγίασ για την ποιότητα 

του νεροφ που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωςη. Η εποπτεία 

αυτή ςυνίςταται ςτον ςυςτηματικό ζλεγχο τησ τήρηςησ τησ ιςχφουςασ 

νομοθεςίασ με ςτόχο τη διαςφάλιςη τησ δημόςιασ υγείασ. Θ 

εφαρμογι τθσ παραπάνω νομοκεςίασ ελζγχεται ςυςτθματικά από το 

Τπουργείο Τγείασ, ενϊ οι πολίτεσ μποροφν να ενθμερϊνονται για το 

νερό που πίνουν και από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. μζςω του 

Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ για τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ 

(κακϊσ και από αντίςτοιχθ εφαρμογι ςτα κινθτά)  που ζχει αναπτφξει θ 
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Ζνωςθ και το οποίο ζχει κεςμικά αναγνωριςκεί από το Τπουργείο ςασ. 

Θ ςχετικι Οδθγία για τθν ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ ανακεωρικθκε πρόςφατα κι ζνασ από τουσ βαςικοφσ 

ςκοποφσ τθσ νζασ Οδθγίασ (2184/2020/ΕΕ) είναι θ ενίςχυςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτο νερό τθσ βρφςθσ. Μάλιςτα, θ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 

μετά από πρόςκλθςθ τθσ κ. Καραοφλθ, Γενικισ Δ/ντριασ Δθμόςιασ 

Τγείασ και Ποιότθτασ Ηωισ, με τθν οποία ζχουμε μία εξαιρετικι 

ςυνεργαςία, ςυμμετείχε με εκπροςϊπουσ τθσ και ςτθν Ομάδα Εργαςίασ 

για τθ διαμόρφωςθ των προτάςεων τθσ χϊρασ μασ ςτθ διαδικαςία 

ψιφιςθσ τθσ νζασ Οδθγίασ και κα ςυμμετάςχει και ςτθν Ομάδα 

Εργαςίασ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ νζασ Οδθγίασ ςτο εκνικό δίκαιο. 

Με βάςθ τα παραπάνω το Τπουργείο ςασ ωσ εποπτεφον Τπουργείο 

κίγεται άμεςα από πρόςφατα δθμοςιεφματα που αναφζρονται ςε 

νιτρικά ςτο πόςιμο νερό πάνω από το επιτρεπτό όριο ςυγκεκριμζνων 

περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ. 

υγκεκριμζνα αναφερόμαςτε ςε άρκρο τθσ Real News με τίτλο 

“Επικίνδυνο νερό ςε 27 περιοχζσ” του κ. Αλζξανδρου Κόντθ ςτισ 11/3, 

ςτο οποίο αναφζρεται ότι οι κάτοικοι 27 πόλεων τθσ χϊρασ μασ ςτισ 

οποίεσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ παρζχουν Δ.Ε.Τ.Α., πίνουν επικίνδυνο νερό 

λόγω υπζρβαςθσ του ορίου των νιτρικϊν. Ειδικότερα αναφζρεται ότι το 

νερό που παρζχουν ωσ πόςιμο υπερβαίνει το όριο των 10mg/l όριο που 

ςυςτινουν χϊρεσ τθσ ΕΕ, κακϊσ και οι ΘΠΑ και άρα είναι επικίνδυνο για 

τθν υγεία των καταναλωτϊν. Άρκρο με ανάλογο περιεχόμενο του ίδιου 

δθμοςιογράφου και με τίτλο «Νερό με νιτρικά ςε μεγάλεσ πόλεισ» 

δθμοςιεφκθκε ςτθν ίδια εφθμερίδα τθν Κυριακι 6 Ιουνίου 

περιλαμβάνοντασ αυτι τθ φορά και τισ ΕΤΑΘ και ΕΤΔΑΠ. Οι ιςχυριςμοί 

αυτοί είναι τελείωσ ανυπόςτατοι, αφοφ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 

προβλζπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/l για το πόςιμο νερό. Σον 

Δεκζμβριο του 2020 μάλιςτα ψθφίςκθκε θ νζα Ευρωπαϊκι Οδθγία για 

το πόςιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλζπει, επίςθσ,  το όριο των 50 

mg/l για τα νιτρικά ςτο πόςιμο νερό.  Σο όριο αυτό είναι ςφμφωνο με  

τθν ςχετικι ςφςταςθ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ και δεν ζχει 

αλλάξει για περιςςότερο από 30 χρόνια.  

 



κ. Τπουργζ, 

Όπωσ αντιλαμβάνεςκε τα παραπάνω άρκρα εκπορεφονται από ιδιωτικά 

ςυμφζροντα υπζρ των εμφιαλωμζνων νερϊν και κίγουν άμεςα το 

Τπουργείο ςασ ωσ κεςμικά αρμόδιο φορζα για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ 

τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ από τουσ παρόχουσ φδρευςθσ, Παραπζρα, 

κλονίηουν  τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτο νερό τθσ βρφςθσ και με 

τον τρόπο αυτό αναιροφν τον βαςικό ςκοπό του κεςμικοφ πλαιςίου για 

τθν ποιότθτα του πόςιμου νεροφ τθν εφαρμογι του οποίου εγγυάται το 

Τπουργείο Τγείασ.  

Κι επειδι είμαςτε βζβαιοι ότι το Τπουργείο Τγείασ δεν επικυμεί ςε 

καμιά περίπτωςθ τθ δθμιουργία κλίματοσ αναςφάλειασ ςτουσ πολίτεσ 

ωσ προσ τθν ποιότθτα και τον ζλεγχο του νεροφ που πίνουν, ςε μια 

περίοδο μάλιςτα που τα κζματα τθσ δθμόςιασ υγείασ λόγω τθσ 

υγειονομικισ κρίςθσ βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι του δθμόςιου 

ενδιαφζροντοσ, παρακαλοφμε άμεςα να αναλάβετε κάκε δυνατι 

πρωτοβουλία για να ςταματιςει θ ςτοχευμζνθ, ςυςτθματικι και 

ακζμιτθ αυτι προςπάκεια δυςφιμιςθσ του νεροφ τθσ βρφςθσ για τθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.                                                                                                                                          

 

          Με εκτίμθςθ 

 

Για το Δ.. τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

                            

 Γιϊργθσ Χ. Μαρινάκθσ 

   Διμαρχοσ Ρεκφμνθσ 
 

 

 

 


