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Αθήνα 20/5/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

ΘΕΜΑ:

: Αριστοτέλους 17
: 104 33
: Σ. Λαζαρίδου
: 2132161352
: 2132161907

Αριθ. πρωτ. Δ1δ/ Γ.Π. οικ. 37251
ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙAΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρόσβαση των καταναλωτών σε κατάλληλες και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης των περιοχών τους

ΣΧΕΤ: α) Η Γ1δ/Γ.Π.οικ.67322/19-9-2017 ( ΦΕΚ3282/τ.β/2017) ΚΥΑ «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/Γ.Π. οικ. 16518/27-2-2018 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
γ) Η υπ. αριθμ. Η.Π.11764/653/2006(ΦΕΚ Β’/ 17-3-2006) ΚΥΑ περί «Πρόσβασης
του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το
περιβάλλον….»
Σε συνέχεια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (σχετικά α,β), αναφορικά με την
παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, και ειδικότερα σε ότι
αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης των περιοχών τους, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Γενικά για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή
πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον εφαρμόζονται οι διατάξεις της (γ)
σχετικής.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής, «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει
δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση του στις δημόσιες αρχές να λαμβάνει γνώση ή/και
να ζητά τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την
ύπαρξη εννόμου συμφέροντος»
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Ειδικότερα όσον αφορά την πληροφόρηση του κοινού ( καταναλωτών) με στοιχεία
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 12 της (α) σχετικής, «οι υπεύθυνοι ύδρευσης λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές
κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε, στο πλαίσιο του εποπτικού σας ρόλου στην
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως
ενημερώσετε σχετικά τους «υπεύθυνους ύδρευσης», καθώς και την Υπηρεσία μας
έως 30-6-2019, με αναλυτικό κατάλογο για τους υπεύθυνους ύδρευσης της περιοχής
ευθύνης σας και τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού ανά υπεύθυνο ύδρευσης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο εσωτερικών
Σταδίου 27
10183 ΑΘΗΝΑ
2. ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156 , ΓΑΛΑΤΣΙ
3. ΕΥΑΘ
Εγνατίας 127 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4. ΕΔΕΥΑ
Πατρόκλου 15
41222 ΛΑΡΙΣΑ
(με την παράκληση να ενημερώσει
όλα τα μέλη της)
5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65
115 21 ΑΘΗΝΑ
( με την παράκληση να ενημερώσει
όλα τα μέλη της)
6. Ολες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
( με την παράκληση να ενημερώσουν
τους Δήμους ευθύνης τους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημ. Υγείας
& Ποιότητας Ζωής
4. Δ1δ(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

