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Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δρώηημα ηης Γ.Δ.Υ.Α. ζτεηικά με ηην διακοπή
σδροδόηηζης ηοσ δικηύοσ ύδρεσζης ηης επιτείρηζης από ηην
Γιεύθσνζη Υγιεινής ηης Ν. Α…
Στεη. :

Το με αριθμό πρωη. 1175/8-12-2008

έγγραθο ηης

Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
Σηο δηαηάμεηο ηεο § 3 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο κε
αξηζκό

ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ.

38295/2007

Τπνπξγηθήο

Απόθαζεο

ησλ

Τθππνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο-Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, (Φ.Δ.Κ. Β΄ 630/26-4-2007), «Σξνπνπνίεζε
ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο Τ2/2600/2001 –
Πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ
νδεγία

98/83/ΔΚ

ηνπ

πκβνπιίνπ

3/11/1998», ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο :

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο

ηεο
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6. Το άπθπο 8 τποποποιείται ωρ εξήρ:
Επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη πεξηνξηζκνί ρξήζεσο.
3. Αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρεη ζεκεησζεί ή όρη ε κε ηήξεζε ησλ
παξακεηξηθώλ ηηκώλ, νη αξκόδηεο Αξρέο εμαζθαιίδνπλ όηη ε παξνρή λεξνύ
αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο, ην νπνίν απνηειεί ελδερόκελν θίλδπλν γηα ηελ
αλζξώπηλε πγεία απαγνξεύεηαη θαη δηαθόπηεηαη ή πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ
ή αλαιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αλζξώπηλε
πγεία. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, νη θαηαλαισηέο ελεκεξώλνληαη ακέζσο
ζρεηηθά θαη ηνπο παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο νδεγίεο. Οη ππεύζπλνη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Αξρέο απνθαζίδνπλ πνηεο ελέξγεηεο δπλάκεη ηεο
παξνύζαο παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ, ιακβάλνληαο επίζεο
ππόςε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία νη νπνίνη ζα πξνέθππηαλ
από ηπρόλ δηαθνπή ηεο παξνρήο ή πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο λεξνύ αλζξώπηλεο
θαηαλάισζεο. Οη αξκόδηεο αξρέο θαηαξηίδνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο
ηνπο ππεπζύλνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ ηεο
παξνύζαο παξαγξάθνπ.
8. Το άπθπο 12 τποποποιείται ωρ εξήρ:
Καζνξηζκόο αξκνδίσλ Αξρώλ, ππεπζύλσλ
1. "Αξκόδηεο Αξρέο" γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο
Υγεηνλνκηθήο Δηάηαμεο είλαη νη ππεξεζίεο Υγείαο ησλ Ννκαξρηαθώλ
Απηνδηνηθήζεσλ, νη θαηά ην Νόκν αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηώλ,
όπσο απηέο νξίδνληαη εθάζηνηε (ΥΠΕ ή Δεκ. Υγείαο ή Υγείαο) θαη ζε
επηηειηθό βαζκό ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
Β.- Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζέηεη ηα
εμήο εξσηήκαηα :
Δπεηδή δόζεθε εληνιή από ηε Γηεύζπλζε Τγηεηλήο ηεο Ν. Α… γηα
δηαθνπή πδξνδόηεζεο ζην δίθηπν ύδξεπζεο ηεο επηρείξεζεο, ε Γ.Δ.Τ.Α.
ζέηεη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα :
1.- έπξεπε λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξόζεζή ηνπο απηή, έηζη ώζηε λα
κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα ηνπο επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύεη
ε δηαθνπή ζην δίθηπν;
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2.- Η απόθαζε απηή γηα δηαθνπή πδξνδόηεζεο ιακβάλεηαη
κνλνκεξώο από ηε Γηεύζπλζε Τγηεηλήο ηεο Ν. Α. … ή ζα πξέπεη λα
ζπλαπνθαζηζηεί από ηνπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο;
3.- Γηαηί επηιέρζεθε ε δπζκελέζηεξε εθδνρή (ήηνη δηαθνπή) θαη όρη ε
πεξηνξηζκέλε ρξήζε;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
α.- ύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο παξαπάλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
νη αξκόδηεο αξρέο ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη
ην λεξό ηεο αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο είλαη πγηεηλό θαη θαζαξό.
β.- Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο όηη ην λεξό δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
παξακεηξηθέο ηηκέο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα
ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ηόηε, νη αξκόδηεο αξρέο, αθελόο κελ,
εμαζθαιίδνπλ όηη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα κεησζεί ν
θίλδπλνο κε ηήξεζεο ησλ παξακεηξηθώλ ηηκώλ ή ιακβάλνληαη θαη άιια
κέηξα,

όπσο

θαηάιιειεο

ηερληθέο

επεμεξγαζίαο,

πξνθεηκέλνπ

λα

κεηαβιεζεί ε θύζε ή νη ηδηόηεηεο ηνπ λεξνύ πξηλ ηε δηάζεζή ηνπ, αθεηέξνπ
δε ελεκεξώλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη δίλνπλ νδεγίεο γηα ελδερόκελεο
πξόζζεηεο επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη απηνί λα αλαιάβνπλ.
γ.- Πιελ όκσο, νη αξκόδηεο αξρέο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο § 3
ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξαπάλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ
έρεη πξνεγεζεί ε ηήξεζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ( ππό ζηνηρείν β΄)
κπνξνύλ λα πξνβνύλ είηε ζηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ λεξνύ είηε λα
πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε ηνπ είηε λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο ώζηε λα
πξνζηαηεπζεί ε αλζξώπηλε πγεία.
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ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, νη αξκόδηεο αξρέο ππνρξενύληαη λα
ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ηνπο παξάζρνπλ ηηο
απαξαίηεηεο νδεγίεο.
Αξκόδηεο Αξρέο γηα ηελ

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο σο άλσ

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο είλαη νη ππεξεζίεο Τγείαο ησλ Ννκαξρηαθώλ
Απηνδηνηθήζεσλ, νη θαηά Νόκν αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη
ζε επηηειηθό βαζκό ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
πλεπώο, από ηα παξαπάλσ θαη ζε απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ
πνπ έρνπλ ηεζεί από ηε Γ.Δ.Τ.Α., ε Γηεύζπλζε Τγηεηλήο ηεο Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζεο .. δελ είρε θακία ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηελ Γ.Δ.Τ.Α.
γηα ηε δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο, παξά κόλν ηνπο θαηαλαισηέο ηεο
επηρείξεζεο, είρε ην δηθαίσκα λα πξνβεί κόλε ηεο ζηε ιήςε απηνύ ηνπ
κέηξνπ, δειαδή ηεο δηαθνπήο πδξνδόηεζεο θαη ηέινο αλ θαη επέιεμε ην
επαρζέζηεξν κέηξν από ηα πξνβιεπόκελα ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 6, παξόια απηά, είρε ην δηθαίσκα λα πξάμεη ηνύην.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

