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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 6 Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 

περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 

προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 

απαιτήσεις 

Ειδικός Στόχος 0611 Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης και της διαχείρισης των υδατικών πόρων 

σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας. 

Δράση 06.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης 

λεκανών απορροής της Περιφέρειας. 

Πράξη  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Δικαιούχος  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Κωδικός ΟΠΣ  5052419 

 

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΕ), 

όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007 και 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/201 (ΦΕΚ 1909/Β/8-12-2010) και την Υ.Α. Η.Π. 

48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 2516/Β/7-11-2011), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ. 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε την κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της 

χώρας, περιλαμβανομένου και του Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας (EL09). 

Το 1οεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την 

επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει το 

Πρόγραμμα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

Το 1o εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 

μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων τα βασικό μέτρο με κωδικό ΟΜΟ3-05, 

επιβάλλει την υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού από τις Δ.Ε.Υ.Α., με απώτερο στόχο την 

προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των πηγών υδροδότησής τους. 

Σύμφωνα με το 10 Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μέτρων προβλέπεται η συνέχεια του παραπάνω 
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μέτρου μέσω του μέτρου Μ09Β0404. Η ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής του επιβάλλεται και 

από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. 

Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στα όρια ποιότητας του πόσιμου νερού δεν εξαντλεί το όλο 

πρόβλημα διασφάλισης ασφαλούς πόσιμου νερού από τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς η επίλυση των 

προβλημάτων δεν εξασφαλίζεται μόνο με τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και την εποπτεία τήρησής 

των, αλλά προϋποθέτει μία ευρύτερη προσέγγιση, που να καλύπτει και προβλήματα δυνατοτήτων 

επίτευξης των τιθέμενων ορίων (π.χ. μέθοδοι επεξεργασίας, τεχνολογικές δυνατότητες, τρόποι 

λειτουργίας), επαρκούς προστασίας των προσλαμβανομένων νερών (προστασία φυσικών 

υδάτινων σωμάτων) και λειτουργίας και προστασίας του δικτύου διανομής (δευτερογενείς 

ρυπάνσεις, σφάλματα συνδέσεων κλπ.). 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική 

διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας 

την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη 

εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. 

Συγκεκριμένα, τα σχέδια ασφάλειας νερού διασφαλίζουν: 

 Την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή, 

 Τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση, 

 Τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών. 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 Το μείζον πλεονέκτημα στο σχεδιασμό του, είναι ότι δύναται να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη 

συστήματος ύδρευσης ανεξαρτήτου μεγέθους ή πολυπλοκότητάς τους. 

 Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τη 

διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού και όχι μία ακόμη επιχειρησιακή διαδικασία. 

 Το κάθε σχέδιο είναι μοναδικό και αφορά σε συγκεκριμένο σύστημα ύδρευσης. 

 Δε δύναται η πιστή αναπαραγωγή του σε άλλα συστήματα πέρα από αυτό για το οποίο έχει 

σχεδιαστεί. 

 Το εκάστοτε Σχέδιο Ασφάλειας Νερού απαιτεί αρχικά χρηματοδότηση για την εφαρμογή 

του, μακροπρόθεσμα όμως στοχεύει στην εξοικονόμηση χρημάτων. 

 Η εκπόνησή του είναι αποτέλεσμα συνδυασμού εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου. 

 Κατά την έναρξη εκπόνησης ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού λαμβάνονται υπόψη και 

αξιολογούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από 

προηγούμενους ελέγχους. 

 Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια εκτίμησης του κινδύνου και της 

αξιολόγησης της επικινδυνότητας ώστε να εξακριβωθεί το πλήθος και το είδος των 

πραγματικών κινδύνων που απειλούν το σύστημα καθώς και η λήψη των ορθών μέτρων 

ελέγχου. 

 Η επιχειρησιακή παρακολούθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεθοδολογίας του 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού. 

Η ομάδα Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, θα πρέπει να απαρτίζεται κάθε φορά από άτομα ειδικά 

καταρτισμένα επί του αντικειμένου, τα οποία είναι και αρμόδια για την κατάλληλη ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων στο εκάστοτε σύστημα υδροδότησης. 

Τα κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:  

 

 Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί αν το 
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υπάρχον σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να ικανοποιεί 

τους ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

Η εκτίμηση αυτή, αφορά στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της 

αλυσίδας υδροδότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που 

μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου και την επίτευξη του ποιοτικού και 

ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με επακόλουθη την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριμένα σημεία 

στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να εντοπίζεται 

εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. 

Η παρακολούθηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και 

παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, αλλά δρα ως 

ενδιάμεσος συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, μεταξύ των 

υπεύθυνων φορέων αρχών και του τελικού χρήστη. 

 Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του συστήματος εκτίμησης 

κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, με την αναλυτική 

περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας σε μια διαδικασία ρουτίνας, καθώς και η περιγραφή 

των διαχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας 

οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού. Συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη 

υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος και καθορισμός 

εκπαιδευτικής κατάρτισης των απασχολούμενων με τα Σχέδια. 

Τα βασικά βήματα της μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός 

Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι τα ακόλουθα: 

1. Στελέχωση μιας ομάδας που να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για το σχεδιασμό των 

Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

2. Περιγραφή όλων των σταδίων του συστήματος ύδρευσης. 

3. Προσδιορισμός όλων των πιθανών κινδύνων που είναι δυνατόν να απειλήσουν την 

ασφάλεια του νερού σε οποιοδήποτε στάδιο του συστήματος υδροδότησης και εκτίμηση της 

επικινδυνότητάς τους. 

4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση του 

κάθε κινδύνου. 

5. Εφαρμογή βελτιωμένου σχεδίου εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

6. Σχεδιασμός παρακολούθησης των μέτρων ελέγχων (ή αλλιώς των «πολλαπλών 

φραγμάτων»). 

7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

8. Προετοιμασία διαχειριστικών ενεργειών. 

9. Ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών. 

10. Προγραμματισμός περιοδικών αναθεωρήσεων των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

11. Αναθεώρηση των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού κατόπιν έκτακτου περιστατικού. 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας 

του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης, ήτοι από την πηγή έως και τον καταναλωτή με βάση 

τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.  

Η σύνταξη και εφαρμογή του, αποτελεί πρόκληση για τους υπεύθυνους φορείς, τα στελέχη των 

οποίων μακροπρόθεσμα εξοικειώνονται με αυτό, το βελτιστοποιούν και εν τέλει επωφελούνται 

από την εφαρμογή του, ενώ η επιτυχία της εφαρμογής του κρίνεται στην καλή συνεργασία όλων 
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των εμπλεκόμενων φορέων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας πλήρους οργανωμένης 

διαδικασίας. 

Το παρόν αφορά το αντικείμενο -και την εν συντομία περιγραφή των προδιαγραφών-, για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Καστοριάς, η 

οποία υδρεύεται αποκλειστικά από υπόγεια ύδατα (πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια), έτσι ώστε να 

πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ 

«σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», με απώτερο όμως σκοπό τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα 

ύδρευσης του πόσιμου νερού. Η πράξη θα αφορά τους οικισμούς της ΔΕΥΑ Καστοριάς ήτοι τους 

οικισμούς: Μανιάκοι, Αυγή, Κορομηλέα, Λεύκη, Νέα Λεύκη, Ομορφοκκλησιά, Πεντάβρυσον, 

Υψηλόν, Τσάκονη, Πορειά, Χιλιόδενδρο, Αγία Παρασκευή, Βασιλειάδα, Βέργα, Άγιος Νικόλαος, 

Κορησός, Λιθιά, Μελισσότοπος, Σταυροπόταμος, Βυσσινέα, Μεταμόρφωση, Φωτεινή, Οξυά, 

Πολυκέρασο, Σιδηροχώριο, Τοιχίο, Απόσκεπος, Καστοριά, Κεφαλάρι, Χλόη, Δενδροχώρι, 

Ιεροπηγή, Κλεισούρα, Άγιος Αντώνιος, Γάβρος, Νέος Οικισμός, Κρανιώνας, Μακροχώρι, 

Μαυρόκαμπος, Άνω Μελάς, Μελάς, Χάλαρα, Δισπηλιό, Κρεπενή, Μαυροχώρι, Πολυκάρπη, 

Κολοκυνθού, Μεσοποταμιά, Παλλινοστούντες, Αγία Κυριακή, Καλοχώρι, Οινόη, Κάτω Πτεριά, 

Πτεριά. Ο συνολικά εξυπηρετούμενος μόνιμος πληθυσμός, ανέρχεται στους 35.857 κατοίκους. 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για τη ΔΕΥΑ Καστοριάς θα γίνει σύμφωνα με τις 

αναλυτικές προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές συντάχθηκαν στα πλαίσια 

του έργου «Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή 

προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη 

διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) είναι αποτέλεσμα 

εργασίας γραφείου και εργασίας πεδίου. Ο Φορέας θα υποστηριχθεί από Μελετητή. Σε ότι αφορά 

τις απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις, ο Μελετητής: 

- για τις φυσικοχημικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους θα πρέπει να συνεργαστεί με 

διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο, 

- για τις ραδιενεργές ουσίες θα πρέπει να συνεργαστεί με εξουσιοδοτημένο από την Ελληνική 

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εργαστήριο. 

 

Για την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται κατά την εκπόνηση και την 

ανάπτυξη του ΣΑΝ, παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια στο 

κείμενο. 

Σύστημα ύδρευσης: Το σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τα έργα συλλογής και μεταφοράς του 

νερού από τις πηγές και τις μονάδες επεξεργασίας, τις δεξαμενές ρύθμισης, και το σύστημα 

διανομής μέχρι και τον καταναλωτή. 

Κίνδυνος: Κάθε μικροβιολογική ή φυσικοχημική ή άλλη παράμετρος η οποία μπορεί να βλάψει τη 

δημόσια υγεία. 

Επικίνδυνο συμβάν: Κάθε γεγονός το οποίο είτε δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εισχώρηση 

μολυσματικών ουσιών, είτε δεν επιτρέπει την απομάκρυνσή τους από το σύστημα ύδρευσης του 

νερού. 

Επικινδυνότητα: Ο συνδυασμός του κινδύνου και της συχνότητας εμφάνισής του. 

Μέτρα ελέγχου (ή αλλιώς «πολλαπλά φράγματα» ή «περιοριστικά μέτρα»): οι δραστηριότητες και 

οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη μείωση ή τον περιορισμό των κινδύνων.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Κρίσιμα όρια: είναι οι μέγιστες ή οι ελάχιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των παραμέτρων στο 

πόσιμο νερό, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017, κλπ).  

Υπεύθυνοι Φορείς (ΥΦ): Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), 

Σύνδεσμοι Δήμων & Κοινοτήτων, Εταιρίες Ύδρευσης κ.α. 

Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ): Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειών. 

 

 

  

                                            Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                         

   

 

 

 Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 

Πέτρος Τόσκος  
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