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                    ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

                 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 



 Συμμετέχουν 96 Δ.Ε.Υ.Α. από τα 120 

μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 

 Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη 

συμμετοχή της Ε.Υ.Α.Θ. 

Μελλοντικοί Στόχοι 

 Συμμετοχή όλων των μελών της 

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  

 Συμμετοχή των Δήμων που δεν 

διαθέτουν επιχειρήσεις ύδρευσης. 

 Συμμετοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π. 

            

Υφιστάμενη Κατάσταση 

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα καταχώρισης αποτελεσμάτων των 

εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού και ένα εργαλείο συνεχούς 

παρακολούθησης της ποιότητας του νερού. 

Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας 

Νερού 



Βασικά στοιχεία του συστήματος 

Το υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού συγκεντρώνει στοιχεία που 
αφορούν: 

 Πηγές Παροχής Νερού (είδος, m3/h, υδατικό διαμέρισμα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, 
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, κωδικός ΕΜΣΥ, συντεταγμένες) 

 Ζώνες Παροχής Νερού (m3/day, πληθυσμός, περιγράμματα ζωνών), 
συνοδευόμενες από κωδικοποιημένη ονομασία 

 Σημεία Δειγματοληψίας (συντεταγμένες) 

 Εργαστήρια Αναλύσεων (στοιχεία εργαστηρίου, διαπίστευση, δυνατότητα 
δειγματοληψίας) 



Πηγές Παροχής Νερού 



Ζώνες Παροχής Νερού 



Σημεία Δειγματοληψίας 



Εργαστήρια Αναλύσεων 



            

Εργαστηριακές Αναλύσεις 

Μόλις κάθε επιχείρηση ύδρευσης συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία μπορεί  

στη συνέχεια να καταχωρίσει αναλύσεις του πόσιμου νερού όπως:  

 Μικροβιολογικές Αναλύσεις, 

 Χημικές Αναλύσεις, 

 και Αναλύσεις Ραδιενέργειας 

Η καταχώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους 

 Από το περιβάλλον του συστήματος 

 Με ανέβασμα  πρότυπου αρχείου 



Καταχώριση Εργαστηριακού Ελέγχου 



            

Βασικές λειτουργίες του συστήματος 

Αφού καταχωρηθούν οι αναλύσεις του πόσιμου νερού το σύστημα παράγει 

μέσα σε λίγα λεπτά: 

 Εκθέσεις τριετίας πόσιμου νερού για ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Ετήσιες αναφορές για την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας 

 Αναφορές για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 



Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης 

1. Ο πολίτης (είτε στην ιστοσελίδα είτε στο mobile app) επιλέγει το Δήμο που 
ενδιαφέρεται να μάθει τα αποτελέσματα της ποιότητας νερού. 



Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης 

2. Εμφανίζεται στον χάρτη η περιοχή με βάση τη ζωνοποίηση που έχει εισάγει στο 
σύστημα ο υπευθύνος ύδρευσης και επιλέγεται η περιοχή ενδιαφέροντος. 



Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης 

3. Αφού ο πολίτης επιλέξει τη ζώνη με βάση την περιοχή που τον ενδιαφέρει, 
έρχονται στον χάρτη τα σημεία δειγματοληψίας. 



Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης 

4. Το σύστημα προβάλλει τον τελευταίο χρονικά εγκεκριμένο, από τον υπεύθυνο ύδρευσης, έλεγχο ποιότητας νερού 
συνοδευόμενο από στοιχεία που διευκολύνουν τον πολίτη στην ανάγνωση του (ερμηνεία παραμέτρων, κ.α.) 



 Διευκόλυνση των φορέων ύδρευσης να 
υποβάλλουν δεδομένα ποιότητας 
πόσιμου νερού με εναρμονισμένο τρόπο. 

 Παροχή στο Υπουργείο Υγείας και τις 
Διευθύνσεις Υγείας άμεση πρόσβαση 
στα δεδομένα ποιότητας νερού σε όλη τη 
χώρα. 

 Παροχή σε κάθε πολίτη πληροφορίες για 
την ποιότητα του πόσιμου νερού σε 
εθνικό επίπεδο. 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι 

 Εύκολη και άμεση ενσωμάτωση των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το πόσιμο 
νερό σε ένα εναρμονισμένο σύστημα 
(ανθρώπων, φορέων). 

 Παραγωγή χρονοσειρών στην 
παρακολούθηση των μικροβιολογικών 
και χημικών παραμέτρων. 

 Ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα ύδρευσης, πέραν της ποιότητας 
του νερού. 

            

Βασικοί στόχοι του συστήματος 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 



            

Ορόσημα του συστήματος 

 27-02-2018: Το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του (Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518) στήριξε 

θεσμικά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης 

Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από όλους τους 

υπεύθυνους ύδρευσης. 

 08-11-2018: Η EurEau, στο πλαίσιο της διάσκεψής της για την καινοτομία στον 
τομέα νερού στην Ευρώπη, επέλεξε να παρουσιασθεί το Πληροφοριακό 

Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., καθώς έκρινε ότι 

πρόκειται για μια πρωτοβουλία με πρωτοποριακό χαρακτήρα, ακόμα και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 



 Διεύθυνση: Πατρόκλου 15, Λάρισα 

 Τηλέφωνο: +30 2410 258831 

 E-mail: sfirisel@edeya.gr,     

info@edeya.gr 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Στοιχεία επικοινωνίας 
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