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Περίληψη
Το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη διατήρηση ζωής στον πλανήτη µας. Τόσο το υπόγειο όσο και το
επιφανειακό νερό (λίµνες, ποτάµια) χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το
χρησιµοποιούµενο για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι από κάθε άποψη αβλαβές για την Υγεία
των ανθρώπων, οργανοληπτικά άµεµπτο και απολύτως καθαρό, απαλλαγµένο από παθογόνους
µικροοργανισµούς και οποιεσδήποτε ουσίες σε αριθµούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν
ενδεχόµενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά θα πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ ορισµένων αποδεκτών ορίων, τα
οποία αποτελούν τα πρότυπα ποιότητας και θεσπίζονται Νοµοθετικά. Τα πρότυπα ποιότητας αυτά,
στην Ελλάδα, καθορίζονται µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/ 2600/ 2001 που αποτελεί
συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/ 83 Ε.Ε.
Στην εισήγηση µας αυτή παρουσιάζεται µία ανασκόπηση της Νοµοθεσίας αυτής γίνεται δε αναλυτική
αναφορά στις µικροβιολογικές παραµέτρους, που πρέπει να αναζητώνται µε την εφαρµογή της
Νοµοθεσίας αυτής, τις προτεινόµενες µεθόδους αναζήτησης αυτών, τις συχνότητες δειγµατοληψιών,
τα επίπεδα παρακολούθησης ποιότητας νερού και λοιπές παραµέτρους που σχετίζονται άµεσα µε την
ποιότητα του νερού.
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Abstract
The quality of drinking water is a vital element of public health and wellbeing. Yet it derives from
rivers, reservoirs and groundwater, which are subject to many different sources of potential
contamination. The potentially damaging substances which are likely to appear in drinking water are
covered by European and domestic legislation which sets limits on the concentration which are
permissible. This document describes the terms of the New legislation on the microbiological
parameters (methods of analysis, point of compliance, values, monitoring, frequency of sampling and
analysis).
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Το νερό είναι από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την ανάπτυξη και διατήρηση
της ζωής στον πλανήτη µας. Είναι ανανεώσιµος φυσικός πόρος και η βιώσιµη
διαχείριση του συµβάλλει στην αειφορία του Περιβάλλοντος και την Προαγωγή της
Υγείας. Αποτελεί το 60% περίπου της µάζας του σώµατος και είναι βασικός
παράγοντας της κυκλοφορίας και της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του οργανισµού
µας. Ποσοστό περίπου 0.5% από την ολική ποσότητα του νερού στη φύση (υπογείου
και επιφανειακού) προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το πόσιµο νερό αποτελεί το υπ’ αριθµόν ένα είδος διατροφής και είναι υψίστης
σηµασίας για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ανθρώπου.
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Το νερό το προοριζόµενο για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι από κάθε
άποψη αβλαβές για την υγεία του ανθρώπου, οργανοληπτικά άµεµπτο και απολύτως
καθαρό, απαλλαγµένο από παθογόνους µικροοργανισµούς και οποιεσδήποτε ουσίες
σε αριθµούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο για τη ∆ηµόσια
Υγεία.
Η προστασία του πόσιµου νερού αποτελεί στόχο Εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής
και υπόκειται σε συµφωνίες υποχρεωτικού χαρακτήρα µε σκοπό τη διατήρηση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών του, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ∆ηµόσιας
Υγείας.Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει
να κυµαίνονται µεταξύ ορισµένων αποδεκτών ορίων, που αποτελούν και τα πρότυπα
ποιότητας του νερού, θεσπίζονται δε νοµοθετικά.
Τα πρότυπα αυτά έχουν καθορισθεί µε την Οδηγία 98/83 Ε.Κ. και αναφέρονται στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/ 11.7.2001).
Η Οδηγία αυτή υιοθετήθηκε για την αναπροσαρµογή της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ (Υ.∆.
Α5/288/86, ΦΕΚ 53/Β/20-2-1986) που ίσχυε µέχρι τις 25/12/03 στην επιστηµονική
και τεχνολογική πρόοδο µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε µε την εφαρµογή της
και µε στόχο να καταστεί εφικτή η τήρηση των απαραιτήτων βασικών ποιοτικών και
υγειονοµικών παραµέτρων. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ως «πόσιµο» νερό
νοείται το νερό που χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε στη φυσική του
κατάσταση, είτε µετά από επεξεργασία, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από
το εάν παρέχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο ή συσκευασµένο σε φιάλες ή δοχεία
και περιλαµβάνει:
• Το νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, µαγείρεµα,
προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις).
• Το νερό που χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών για την
παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εµπορία προϊόντων ή ουσιών που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
• Το νερό που επηρεάζει τον τελικό βαθµό υγιεινής των τροφίµων και ποτών.
Με την Νέα Οδηγία οι παράµετροι και οι τιµές αυτών επανεξετάσθηκαν και
καθορίσθηκαν νέες τιµές και ανώτατα επιτρεπτά όρια λαµβάνοντας υπ’ όψη, µεταξύ
άλλων, τους εξής παράγοντες:
• Τις πιο πρόσφατες καθοδηγητικές τιµές του Π.Ο.Υ για κάθε παράµετρο.
• Τις γνωµοδοτήσεις της συµβουλευτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις χηµικές ουσίες.
• Την επιστηµονική γνώση, εξέλιξη και εµπειρία.
Με βάση τα παραπάνω υιοθετήθηκαν οι εξής τροποποιήσεις σε σχέση µε την παλαιά
οδηγία:
• Προστέθηκαν νέες παράµετροι.
• Τροποποιήθηκαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για ορισµένες παραµέτρους.
• Καταργήθηκε σηµαντικός αριθµός παραµέτρων.
• Άλλαξε ο τρόπος κατάταξης των παραµέτρων και δηµιουργήθηκαν πίνακες
παραµέτρων ως εξής:
Παράµετροι που έχουν άµεση σηµασία για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας – Μικροβιολογικές & Χηµικές
Ενδεικτικές παράµετροι
• Καθιερώθηκαν νέα επίπεδα ελέγχων και απαιτήσεων κατ’ αυτούς.
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I.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Όπως είναι γνωστό η εκτίµηση της ποιότητας του νερού, από µικροβιολογική άποψη,
βασίζεται στην αναζήτηση µικροβίων δεικτών, κυρίως παρουσίας περιττωµατικών
ουσιών στο νερό. Οι δείκτες αυτοί είναι αλλόχθονοι µικροοργανισµοί, οι οποίοι
περνούν παροδικά µέσα στο υδάτινο οικοσύστηµα, προερχόµενοι κυρίως από το
γαστρεντερικό σωλήνα του ανθρώπου και των θερµοαίµων ζώων. Οι παθογόνοι
µικροοργανισµοί, αν υπάρχουν στο νερό, υπάρχουν σε πολύ χαµηλότερο αριθµό από
την κοινή φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου, για δε την αποµόνωση τους απαιτούνται
πολύπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές εξετάσεις. Η αναζήτηση παθογόνων
µικροοργανισµών δεν είναι κατάλληλη για έλεγχο ρουτίνας, δεδοµένου ότι από
άποψη ∆ηµόσιας Υγείας µας ενδιαφέρει όχι τόσο εάν το νερό περιέχει πράγµατι
παθογόνους µικροοργανισµούς, όσο το αν µπορεί να περιέχει. Η αναζήτηση της
φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας παρέχει πολύ µεγαλύτερο όριο ασφαλείας.
Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενοι δείκτες είναι τα ολικά κωλοβακτηριοειδή, η Ε.coli,
οι Εντερόκοκκοι, το Cl. perfrigens, οι κοινοί µεσόφιλοι µικροοργανισµοί, η Ps.
aeruginοsa.
Ολικά κωλοβακτηριοειδή: Ανήκουν στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών.
Τυπικά γένη συναντώµενα στα δίκτυα νερού είναι τα Citrobacter, Enterobacter,
Hafnia, Serratia, Klebsiella. ∆εν θεωρούνται σαv ειδικοί δείκτες κοπρανώδους
µόλυνσης του νερού, δεδοµένου ότι πολλά είδη είναι περιβαλλοντικής προέλευσης
(έδαφος, φύλλα κ.λ.π.) Παρέχουν ενδείξεις για άλλης προέλευσης µικροβιακής
µόλυνσης του νερού, συµπληρώνοντας έτσι τα στοιχεία που παρέχονται από άλλες
παραµέτρους. Αποτελούν ενδεικτική παράµετρο.
Ε.coli: Ανήκει στα κωλοβακτηριοειδή, συνεπώς είναι µέλος της οικογένειας των
Εντεροβακτηριακών και θεωρείται ο βασικός δείκτης κοπρανώδους µόλυνσης, τόσο
του πρωτογενούς, όσο και του κατεργασµένου νερού. Η E.coli αποτελεί µόνιµο
ξενιστή του εντέρου των ανθρώπων και των θερµόαιµων ζώων, όπου µπορεί να
υπάρχει σε µεγάλους αριθµούς (µέχρι και 109/gr κοπράνων) και µπορεί να
αντιπροσωπεύει το 95% των Eντεροβακτηριακών που ανευρίσκονται στα κόπρανα.
Τα χαρακτηριστικά επιβίωσης και η ευαισθησία της στα απολυµαντικά είναι όµοια µε
εκείνα πολλών παθογόνων µικροβίων, ιδιαίτερα δε µε την Σαλµονέλλα και την
Σιγκέλλα. Λόγω των ιδιοτήτων αυτών, η E.coli είναι ο καλλίτερος βιολογικός
δείκτης κοπρανώδους µόλυνσης του νερού. Η αποµόνωση της από δείγµατα νερού,
αποδεικνύει πέρα από κάθε αµφιβολία την πρόσµιξη του νερού µε περιττωµατικές
ουσίες, υποδηλώνοντας ότι και οποιοσδήποτε άλλος µικροοργανισµός που τυχόν
βρίσκεται στο έντερο των ανθρώπων και των ζώων µπορεί να εισχωρήσει στο νερό
και κατ’ επέκταση και παθογόνοι µικροοργανισµοί, επισηµαίνοντας τους δυνητικούς
κινδύνους µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων.
Εντερόκοκκοι: Ανήκουν στην οικογένεια των Στρεπτοκόκκων, στην οµάδα των D
κατά Lancefield. Αποτελούνται από διάφορα είδη που υπάρχουν στα κόπρανα
ανθρώπων και θερµόαιµων ζώων. Στα κόπρανα ανθρώπων οι εντερόκοκκοι σπανίως
υπερβαίνουν τους 106 /gr, ενώ στα κόπρανα των ζώων υπάρχουν σε µεγαλύτερο
αριθµό από την E.coli. Σπανίως πολλαπλασιάζονται στο νερό και παρουσιάζουν
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα περιβαλλοντικά stress και στην χλωρίωση από την
E.coli. Η παρουσία τους αποτελεί απόδειξη µόλυνσης του ύδατος µε περιττωµατικές
ουσίες και δη παλαιότερης µόλυνσης. Ο κύριος λόγος αναζήτησης τους είναι η
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εκτίµηση της σηµασίας της παρουσίας Ολικών Κωλοβακτηριοειδών επί απουσίας
E.coli καθώς και η παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών για την εκτίµηση της
έκτασης πιθανής κοπρανώδους µόλυνσης.
Cl. perfrigens (βλαστικές µορφές και σπόροι). Αποτελεί είδος του γένους των
θειοαναγωγικών κλωστηριδίων. Παράγει σπόρους ανθεκτικούς στο περιβάλλον που
επιζούν στο νερό και στο περιβάλλον για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από την
E.coli. Στα κόπρανα ανευρίσκεται σε πολύ µικρότερους αριθµούς από ότι η E.coli
και ο εντερόκοκκος. Ως εκ τούτου είναι λιγότερο ευαίσθητος δείκτης κοπρανώδους
µόλυνσης. Αναζητείται όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά
νερά. Χρησιµοποιείται σαν δείκτης ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της
επεξεργασίας του νερού. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραµετρικής αυτής τιµής θα
πρέπει να εξετάζεται η παροχή νερού για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει
ενδεχόµενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω παρουσίας παθογόνων
µικροοργανισµών όπως π.χ. Κρυπτοσπορίδιο.
Pseudomonas aeruginosa: Βρίσκεται στα κόπρανα των ανθρώπων, αλλά σε
µικρότερη ποσότητα από ότι τα κωλοβακτηριοειδή. Είναι ευκαιριακά παθογόνος
µικροοργανισµός και δεν συνιστάται η αναζήτηση του σε επίπεδο ρουτίνας. ΄Εχει
σηµασία όµως για τα εµφιαλωµένα νερά και για νερά ειδικών περιπτώσεων
(νοσοκοµειακά, παραγωγή φαρµάκων, κολυµβητικές δεξαµενές, spa κ.λ.π.).
Ολικός αριθµός κοινών αερόβιων µικροβίων στους 37 οC και 22 oC . Η
παράµετρος αυτή, δεν παρέχει ακριβή στοιχεία για τη µικροβιολογική ποιότητα του
νερού, δίνει όµως σηµαντικές πληροφορίες ως προς τη σταθερότητα της ποιότητας
του, καθώς και της αποτελεσµατικότητας της χλωρίωσης και της σωστής λειτουργίας
του υδραγωγείου. Αυξοµειώσεις του ολικού αριθµού της τάξεως 1-2 λογαρίθµων
αποτελούν ένδειξη επιµόλυνσης η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ( προβλήµατα
στη µονάδα επεξεργασίας του νερού, ανάπτυξη βιολογικού υµενίου στο δίκτυο,
επιµόλυνση της πηγής υδροληψίας κ.λ.π).
Με την Νέα Οδηγία έχουν γίνει οι εξής τροποποιήσεις σχετικά µε τα µικροβιολογικά
χαρακτηριστικά:
•

∆ιαφοροποίηση των παραµέτρων: σε παραµέτρους που έχουν άµεση σηµασία
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας (υποχρεωτικές παράµετροι) και
περιλαµβάνουν µικροοργανισµούς που δεν είναι παθογόνοι από µόνοι τους,
αλλά η παρουσία τους επισηµαίνει ενδεχοµένως την παρουσία ή τη
δυνατότητα παρουσίας παθογόνων µικροοργανισµών και σε παραµέτρους που
αναφέρονται σαν ενδεικτικές παράµετροι, παραµέτρους δηλαδή που από
µόνες τους δεν εµφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, αλλά η
παρουσία τους παρέχει σαφείς ενδείξεις µεταβολών στην ποιότητα του νερού
και την ενδεχόµενη ανάγκη επανορθωτικών δράσεων κατά τρόπο ώστε να
προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία. Οι τιµές αυτές έχουν καθορισθεί µόνο για
λόγους παρακολούθησης.
Υποχρεωτικές παραµέτροι σύµφωνα µε τη νέα Οδηγία είναι, όπως φαίνεται
και στον πίνακας 1, η E. coli και οι Εντερόκοκκοι, για δε το νερό που
πωλείται σε φιάλες ή δοχεία είναι η E. coli, οι Εντερόκοκκοι, η Ps Aeruginosa
και οι κοινοί µεσόφιλοι µικροοργανισµοί στους 22οC και 37οC.
Ενδεικτικές παράµετροι είναι οι κοινοί µεσόφιλοι µικροοργανισµοί στους
37οC και, 22οC, τα ολικά κωλοβακτηριοειδή και το Cl perfrigens (βλαστικές
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µορφές και σπόροι), όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά
νερά (πίνακας 2).

Πίνακας 1

Μικροβιολογικές παράµετροι
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

Ε.coli

0/100 ml

Εντερόκοκκοι

0/100 ml

Για νερό που πωλείται σε φιάλες:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

Ε.coli

0/250 ml

Εντερόκοκκοι

0/250 ml

Ps. Aeruginosa

0/250 ml

Ολικός αριθµός κοινών αεροβίων µικροβίων 22οC

100/ml

Ολικός αριθµός κοινών αεροβίων µικροβίων 37οC

20/ml

Πίνακας 2 Ενδεικτικές Παράµετροι
Παράµετρος
Clostridium
perfringens (+ σπόρια)
Κολοβακτηριοειδή
Αριθµός αποικιών σε
22o C και 37οC
Χρώµα
Αγωγιµότητα

Παραµετρική τιµή Μονάδα

Σηµειώσεις

0

αρ/100ml

1

0

αρ/100ml

2

Χωρίς
ασυνήθη
αρ/ml
µεταβολή
Αποδεκτό στους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη
µεταβολή
2500
µS cm-1/20° C

Συγκέντρωση ιόντων
υδρογόνου
Σίδηρος

≥ 6,5 και ≤ 9,5

Μον. pH

200

µg/l

Μαγγάνιο

50

µg/l

Οσµή
Οξειδωσιµότητα

Αποδεκτή στους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη
µεταβολή
5,0
mg/l Ο2

Θειικά άλατα

250

mg/l
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Νάτριο

200

Γεύση

Αποδεκτή στους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη
µεταβολή
Χωρίς ασυνήθη µεταβολή

Ολικός οργανικός
άνθρακας (TOC)
Αργίλιο

mg/l

200

mg/l

Αµµώνιο

0,50

mg/l

Χλωριούχα άλατα

250

mg/l

Υπολειµµατικό χλώριο
Θολότητα

mg/l
Αποδεκτή στους καταναλωτές και
χωρίς ασυνήθη µεταβολή

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τρίτιο

100

becquerel/l

Ολική ενδεικτική δόση 0,10

mSv/χρόνο

Σηµείωση 1: ΄Οταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά νερά
Σηµείωση 2: Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία η µονάδα είναι
αρ/250ml.
•

Αντικατάσταση της παραµέτρου των κωλοβακτηριοειδών κοπράνων και
Στρεπτόκοκκου από την παράµετρο της Ε.coli και των εντεροκόκκων αντίστοιχα
και τούτο διότι όπως προηγούµενα αναφέραµε είναι καλλίτεροι δείκτες
κοπρανώδους µόλυνσης του νερού. Ανήκουν και οι δύο στις υποχρεωτικές
παραµέτρους.
• Η παράµετρος των ολικών κωλοβακτηριοειδών διατηρείται, µεταφέρεται όµως
στις ενδεικτικές παραµέτρους, δεδοµένου ότι πρόκειται για λιγότερο ευαίσθητο
δείκτη από ότι η E.coli για µόλυνση του νερού από κόπρανα.
• Η παράµετρος των θειοαναγωγικών κλωστηριδίων αντικαθίσταται από την
παράµετρο του Cl. Perfrigens (βλαστικών µορφών και σπόρων). Αποτελεί
ενδεικτική παράµετρο και αναζητείται όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται
από επιφανειακά νερά. Οι παραµετρικές τιµές βασίζονται σε όγκο δείγµατος
νερού 100 ml αντί των 20 ml.
• Η παράµετρος ολικού αριθµού κοινών αεροβίων µικροβίων στους 37οCκαι 22οC
µεταφέρεται στις ενδεικτικές παραµέτρους και δεν δίδεται παραµετρική τιµή,
όπως στην προηγούµενη οδηγία, αλλά ορίζεται ότι δεν πρέπει να παρουσιάζει
ασυνήθη µεταβολή (πίνακας 3).
Για το νερό που πωλείται σε φιάλες
•

Προστίθεται µία νέα παράµετρος αυτή της Pseudomonas aeruginosa, οι δε
παραµετρικές τιµές για E.coli, Εντεροκόκκους, Pseudomonas aeruginosa και
ολικά κωλοβακτηριοειδή βασίζονται σε όγκο δείγµατος νερού 250 ml για κάθε
παράµετρο. ∆ίδονται δε παραµετρικές τιµές για την παράµετρο του ολικού
αριθµού κοινών αεροβίων µικροβίων στους 37οCκαι 22οC. Οι αλλαγές αυτές
έγιναν για την εξασφάλιση της άψογης ποιότητας του πόσιµου νερού που
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

∆ιαχείριση ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίµων – εφαρµογή HACCP:εµπειρίες – προβλήµατα – εξελίξεις – πιστοποίηση, ΤΕΕ,
Αθήνα, 7-8 Ιουλ.2005

παραµένει για αρκετό χρονικό διάστηµα στις φιάλες ή τα δοχεία. ∆ηλαδή οι τιµές
αυτές είναι αυστηρότερες από αυτές που αφορούν τα περισσότερα νερά τα
προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Πίνακας 3 Μικροβιολογικές παράµετροι
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
Οδηγία 80/778
Οδηγία 98/83

Κοινοί αερόβιοι µικροοργανισµοί
22οC
Κοινοί αερόβιοι µικροοργανισµοί
37οC

100 ml
10 ml

Ενδεικτική, άνευ
ασυνήθους
µεταβολής

Ολικά κωλοβακτηριοειδή

0/100 ml

0/100 ml (ενδεικτική)

Κωλοβακτηριοειδή κοπράνων

0/100 ml

-

Ε. Coli
Στρεπτόκοκκοι κοπράνων
Εντερόκοκκοι
Κλωστηρίδια θειοαναγωγικά
Cl. perfringens (+ σπόροι)1

0/100 ml
0/20ml
-

0/100 ml
0/100 ml
0/100 ml
(ενδεικτική)

Για νερό που πωλείται σε φιάλες:
Παράµετροι

Παραµετρική τιµή

Ε coli

0/250 ml

Εντερόκοκκοι

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Κοινοί αερόβιοι µικροοργανισµοί 22οC

100/ml

Κοινοί αερόβιοι µικροοργανισµοί 37οC

20/ml

Ολικά κωλοβακτηριοειδή

0/250 ml (ενδεικτική)

Cl. perfringens (+ σπόροι)1

0/100 ml (ενδεικτική)

Σηµείωση 1: όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά νερά
Οι περισσότερες από τις παραµετρικές τιµές εµπεριέχουν σηµαντικό προληπτικό
παράγοντα ασφαλείας. ΄Ετσι µια οποιαδήποτε αδυναµία συµµόρφωσης µε την
παραµετρική τιµή, δεν συνεπάγεται άµεση απειλή για την Υγεία. Εξαίρεση από τα
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προαναφερόµενα αποτελούν οι µικροβιολογικές παράµετροι. Οι προτεινόµενες
παραµετρικές τιµές, για τις µικροβιολογικές παραµέτρους είναι ίσες προς το µηδέν.
΄Ετσι κάθε θετικό αποτέλεσµα αποτελεί ένδειξη ενδεχόµενης παρουσίας παθογόνων
µικροοργανισµών και εποµένως χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. Σε ότι αφορά τη
µικροβιολογική µόλυνση δεν υπάρχει όριο ανοχής που θα µπορούσε να θεωρηθεί
ασφαλές.
IΙ.

ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ:

Οι παραµετρικές τιµές που καθορίζονται στους παραπάνω πίνακες πρέπει να
τηρούνται:
α) για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανοµής: στο σηµείο εντός του κτιρίου
στο οποίο βγαίνει από την βρύση , που χρησιµοποιείται για παροχή πόσιµου νερού.
β) για το νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σηµείο όπου το νερό εξέρχεται από το
βυτίο.
γ) για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σηµείο στο
οποίο το νερό τοποθετείται σε φιάλες ή δοχείο.
δ) για το νερό που χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων, στο σηµείο
όπου το νερό χρησιµοποιείται.
ΙIΙ.

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ:

Καθορίζονται τρία επίπεδα παρακολούθησης:
1. ∆οκιµαστική παρακολούθηση
Σκοπός της είναι να παρέχονται σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική,
µικροβιολογική και χηµική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη
κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας
του νερού, εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το νερό τηρεί τις σχετικές
παραµετρικές τιµές της Οδηγίας µε βάση µερικές απλές δοκιµασίες (πίνακας 4).
Πίνακας 4: Παράµετροι δοκιµαστικής παρακολούθησης
Cl. perfringens (σηµείωση 2)
Αγωγιµότητα
Ολικά κωλ/δή

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

E. coli

Θολότητα

Ps. eruginosa (σηµείωση 4)

Νιτρώδη άλατα (σηµείωση 3)

Κοινοί µεσόφιλοι µικροοργανισµοί
37o C και 22 o C
Χρώµα

Αµµώνιο

Οσµή

Αργίλιο (σηµείωση 1)

Γεύση

Υπολειµµατικό χλώριο (σηµείωση 5)

Σίδηρος (σηµείωση 1)

Σηµείωση 1: Απαιτείται µόνον όταν χρησιµοποιείται σαν κροκυδωτικό.*
Σηµείωση 2: Απαιτείται µόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από
επιφανειακό νερό.*
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Σηµείωση 3: Απαιτείται µόνον όταν για απολύµανση γίνεται χλωραµίνωση.*
Σηµείωση 4: Απαιτείται µόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή
δοχεία.
Σηµείωση 5:Απαιτείται µόνον όταν για απολύµανση χρησιµοποιείται η µέθοδος της
χλωρίωσης.
* : Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι παράµετροι περιλαµβάνονται στον πίνακα της
ελεγκτικής παρακολούθησης.
2. Ελεγκτική παρακολούθηση (audit monitoring)
Σκοπός της είναι να παρέχονται τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία που
απαιτούνται για να διαπιστωθεί εάν όλες οι παραµετρικές τιµές της Οδηγίας
τηρούνται ορθά.
Σε ελεγκτική παρακολούθηση υπόκεινται όλες οι παράµετροι που έχουν άµεση σχέση
για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας (Χηµικές– Μικροβιολογικές– Ενδεικτικές).
Τόσο για την ∆οκιµαστική, όσο και την Ελεγκτική παρακολούθηση η ελάχιστη
συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων του νερού καθορίζεται ανάλογα µε τον
όγκο του διανεµοµένου ή παραγοµένου νερού ηµερησίως.
3. Συµπληρωµατική παρακολούθηση
∆ιενεργείται κατά περίπτωση για ουσίες και µικροοργανισµούς για τους οποίους δεν
καθορίζεται παραµετρική τιµή, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες
αυτές ή οι µικροοργανισµοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν αποτελώντας ενδεχόµενο
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (πίνακας 5).
Πίνακας 5 Παράµετροι συµπληρωµατικής παρακολούθησης
α. Παθογόνα βακτήρια
Σαλµονέλλες
Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι

β. Μικροοργανισµοί
Παράσιτα (Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia)
Φύκη

Βακτηριοφάγοι
Μορφοποιηµένα στοιχεία (ζωάρια)
Εντεροϊοί
E. coli Ο:157
Καµπυλοβακτηρίδιο
Η παραµετρική τιµή των παραµέτρων αυτών είναι µηδέν.
IV. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ:
Όσον αφορά τις µικροβιολογικές παραµέτρους και δεδοµένου ότι κάθε µέθοδος
προσδιορίζει και την παράµετρο, η Νέα Οδηγία προκαθορίζει τις µεθόδους
αναζήτησης αυτών, είτε ως µεθόδους αναφοράς είτε ως καθοδηγητικές, ανάλογα
µε το αν υπάρχουν ή όχι πρότυποι µέθοδοι ISO / CEN.
Οι προκαθοριζόµενες αυτές µέθοδοι είναι:
•
•
•
•

Για αναζήτηση Κωλοβακτηριοειδών και E coli
Για αναζήτηση Εντεροκόκκων
Για αναζήτηση Pseudomonas Aeruginosa
Για αρίθµηση κοινών µεσοφίλων

= ISO 9308-1
= ISO 7899-2
= EN/ ISO 12780
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•
•

µικροοργανισµών στους 37° και 22° C
= EN/ ISO 6222
Για αναζήτηση Clostridium perfrigens
= Στην Οδηγία
περιγράφεται µέθοδος, µέθοδος όµως που κρίνεται δύσκολη στην
εφαρµογή της και προτείνεται µέθοδος ISO που βρίσκεται στο στάδιο του
C.D. = ISO C.D. 6461-2:2002.

Παράλληλα όµως, η Οδηγία αυτή, επιτρέπει στα Κ-Μ να χρησιµοποιούν και
εναλλακτικές µεθόδους µε την προϋπόθεση όµως ότι θα αποδειχθεί ότι τα
λαµβανόµενα αποτελέσµατα είναι εξίσου αξιόπιστα µε εκείνα της
προκαθορισθείσης µεθόδου (απόδειξη ισοδυναµίας µεθόδου). Στην περίπτωση
αυτή, τα Κ-Μ θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα σχετικά µε τη
µέθοδο στοιχεία καθώς και την απόδειξη της ισοδυναµίας.
V. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
Τα Εργαστήρια στα οποία αναλύονται δείγµατα, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
διαθέτουν σύστηµα ποιοτικού ελέγχου το οποίο από καιρού εις καιρό να
υποβάλλεται σε έλεγχο από πρόσωπο µη ελεγχόµενο από το Εργαστήριο και που
έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την Αρµόδια Αρχή.
Με την εφαρµογή ενός συστήµατος ποιοτικού ελέγχου επιδιώκεται από το
Εργαστήριο η εξασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσµάτων, η παραγωγή δηλ.
αποτελεσµάτων υψηλής ποιότητας.
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