
Κύπια ζςμπεπάζμαηα ηηρ Σςνδιάζκεψηρ για ηο Εξαζθενέρ Χπώμιο ζηο Νεπό 
  
Σην επξύηεξν πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 
ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζσπνύ, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κέζσ ηεο 
Δηδηθήο Γξακκαηείαο Υδάησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
δηνξγάλσζε δηεζλή ζπλδηάζθεςε ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2011 ζηελ Αζήλα γηα ηελ εμέηαζε όισλ ησλ 
πηπρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην πόζηκν λεξό. Η ζπλδηάζθεςε 
πινπνηήζεθε κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε» ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζώο ε πξνζηαζία 
θαη δηαρείξηζε ησλ Υδαηηθώλ Πόξσλ είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
  
Σηε ζπλδηάζθεςε, ζπκκεηείραλ θνξπθαίνη επηζηήκνλεο θαη αμησκαηνύρνη από ηελ Δπξώπε, ηηο 
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Διιάδα, θαη 
εμεηάζζεθαλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρεκηθέο κεηαβνιέο θαη ηηο πεγέο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ 
ζην λεξό, παξνπζηάζζεθαλ νη πην πξόζθαηεο ηνμηθνινγηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο ειιεληθέο θαη δηεζλείο 
κειέηεο γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζηελ πγεία, θαη ηέινο ζπδεηήζεθε ε δηεζλήο 
λνκνζεηηθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα ζέζπηζεο δηαθξηηώλ νξίσλ γηα ην εμαζζελέο ρξώκην ζην 
πόζηκν λεξό. 
  
Σηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο ε Υπνπξγόο ΠΔΚΑ θ. Τίλα Μπηξκπίιε επεζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο 
ζπλδηάζθεςεο θαη αλαθέξζεθε ζην Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 
Αζσπνύ. Δηδηθόηεξα, ηόληζε όηη ε, ζε αμηόινγεο ζπγθεληξώζεηο, παξνπζία εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζηα 
ππόγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζσπνύ, επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνθύιαμεο θαη ηελ 
θαηά πξνηεξαηόηεηα εμαζθάιηζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ πόζηκνπ λεξνύ γηα ηνπο θαηνίθνπο. Παξάιιεια 
έζεζε ην ζέκα ηεο απνπζίαο, εμεηδηθεπκέλσλ γηα ην εμαζζελέο ρξώκην νξίσλ θαη αλαθέξζεθε ζηνλ 
πξνβιεκαηηζκό πνπ ππάξρεη ζε δηεζλέο επίπεδν σο πξνο ηε ζθνπηκόηεηα θαη πξαθηηθή δπλαηόηεηα 
πηνζέηεζεο απηνηειώλ γηα ην εμαζζελέο ρξώκην νξίσλ ζην πόζηκν λεξό. Κιείλνληαο, δηαηύπσζε ηελ 
πεπνίζεζε όηη ε ζπλδηάζθεςε δίλεη ην έλαπζκα γηα έλα γόληκν θαη επνηθνδνκεηηθό δηάινγν κεηαμύ 
εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκόλσλ πςεινύ επηπέδνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα όρη κόλν 
γηα ηε ρώξα καο αιιά θαη γηα ηε δηεζλή θνηλόηεηα. 
  
Η εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θα Παληαδνπνύινπ αλαθέξζεθε 
ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε πόζηκνπ λεξνύ θαηάιιειεο πνηόηεηαο θαη ηηο ζε 
ζρέζε κε απηό λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, επηζεκαίλνληαο όηη νη πξνηάζεηο γηα αλαζεώξεζε ηνπ ζεζκηθνύ 
πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε έγθπξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Καη πξόζζεζε όηη ε 
ζπλδηάζθεςε, κε ηελ παξνπζία δηαθεθξηκέλσλ εθπξνζώπσλ ηεο δηεζλνύο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο, 
ζπκβάιιεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. 
  
Σηελ εηζεγεηηθή ηνπ παξνπζίαζε ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο Υδάησλ ηνπ ΥΠΔΚΑ θ. Αλδξέαο Αλδξεαδάθεο 
έζεζε ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο θαη ζπλόςηζε ηελ δηαζέζηκε γλώζε σο πξνο ηηο πεγέο θαη ηε 
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ρξσκίνπ, ηηο δπλεηηθέο ηνπ επηπηώζεηο, ηα επηρεηξήκαηα πνπ απνηεινύλ ην 
ππόβαζξν γηα ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά θαη ηα πξόζθαηα επηδεκηνινγηθά 
θαη ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα πνπ δελ επηηξέπνπλ εθεζπραζκό θαη ζπληζηνύλ επαξθή ιόγν γηα κηα 
πξνζπάζεηα αλαζεώξεζεο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 
  
Σηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνλ ιόγν θαη παξνπζίαζαλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ πξνβιήκαηνο ν θ. Alan 
Stone, θαζεγεηήο Υδαηηθήο Φεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Johns Hopkins ησλ ΗΠΑ, ν Γξ. John Izbicki 
ηεο Υπεξεζίαο Γεσινγηθώλ Μειεηώλ ησλ ΗΠΑ (United States Geological Survey, USGS), o θ. 
Παλαγηώηεο Μεηξόπνπινο, πξόεδξνο ηνπ ΙΓΜΔ θαη θαζεγεηήο Γεσρεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ, ε θα Βαζηιηθή Καξανύιε, δηεπζύληξηα Υγεηνλνκηθήο Τερλνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθήο 
Υγηεηλήο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ε θα Πνπιή εθ κέξνπο ηεο θα 
Μαξγαξίηαο Καξαβαζίιε, Δηδηθήο Γξακκαηέα ηεο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηνπ 
ΥΠΔΚΑ, ν θ. Mitchell Cohen, θαζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Ιαηξηθήο ηνπ New York University ησλ ΗΠΑ, ε 
Γξ. Nathalie Arnich ηεο Γαιιηθήο Υπεξεζίαο Τξνθίκσλ, Πεξηβάιινληνο, θαη Αζθάιεηαο ηεο Υγείαο 



ζηνλ Δξγαζηαθό Φώξν (ANSES), ε θα Αζελά Ληλνύ, θαζεγήηξηα Δπηδεκηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ν Γξ. Kurt Straif, επηθεθαιήο ησλ Μνλνγξαθηώλ ηεο Γηεζλνύο Υπεξεζίαο 
Έξεπλαο γηα ηνλ Καξθίλν (IARC), ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο (WHO), ν Γξ. Christopher 
Portier, επηθεθαιήο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Υγείαο θαη ηεο Υπεξεζίαο Καηαγξαθήο 
Τνμηθώλ Οπζηώλ θαη Αζζελεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ησλ ΗΠΑ, ν θ. Γεκήηξηνο Τξηρόπνπινο, 
θαζεγεηήο Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, o Γξ. George Alexeeff, δηεπζπληήο 
Δπηζηεκνληθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Υπεξεζίαο Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο (Environmental Protection 
Agency, EPA) ηεο Καιηθόξληαο, θαη ε Γξ. Adriana Hulsmann, ζύκβνπινο ηεο ΔΔ γηα ηελ Πνιηηηθή ζην 
Πόζηκν Νεξό. Η ζπλάληεζε έθιεηζε κε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηα θύξηα 
ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα ζπλνςηζζνύλ σο εμήο: 
  
Η παξνπζία ηόζν ηνπ εμαζζελνύο όζν θαη ηνπ ηξηζζελνύο ρξσκίνπ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ κπνξεί λα 
νθείιεηαη θαη ζε γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο (π.ρ. νθηνιηζηθά πεηξώκαηα). Σηε Δπξώπε εθηεηακέλε 
παξνπζία ηέηνησλ ζρεκαηηζκώλ παξαηεξείηαη κεηαμύ άιισλ ζηελ Διιάδα, ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ 
Ιηαιία. Η παξνπζία εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζε αμηόινγεο ζπγθεληξώζεηο κπνξεί λα ζπλδέεηαη, αιιά 
όρη αλαγθαζηηθά, κε ηελ απόξξηςε βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαθνξά όηη 
ε Υπεξεζία Γεσινγηθώλ Μειεηώλ ησλ ΗΠΑ (USGS) έρεη αλαπηύμεη ηερληθέο δηαρσξηζκνύ ηεο θπζηθήο 
θαη αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ, θαζώο θαη κεζόδνπο κέηξεζεο ηνπ 
εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην πεδίν ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο πνπ θηάλνπλ ηα 0.05 κg/lt, νη νπνίεο 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
  
Γηαπηζηώζεθε όηη ε νμεηδν-αλαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ην ρξσκίνπ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ (αλαγσγή ηνπ 
εμαζζελνύο ζε ηξηζζελέο θαη νμείδσζε ηνπ ηξηζζελνύο ζε εμαζζελέο) είλαη ηδηαίηεξα πνιύπινθε θαη 
εμαξηώκελε από ηε ζπλεξγηζηηθή δξάζε θαη άιισλ ξππαληώλ βηνκεραληθήο ή γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. 
Η κειέηε ησλ πνιύπινθσλ απηώλ δηεξγαζηώλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε ζπρλά 
παξαηεξνύκελε ζηαζεξόηεηα ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ παξά ηε δηαδεδνκέλε εληύπσζε όηη ζηελ 
εμαζζελή ηνπ κνξθή ην ρξώκην είλαη αζηαζέο. Ιδηαίηεξα πνιύπινθε είλαη επίζεο ε δίαηηα ηνπ ρξσκίνπ 
ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, κε ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ επαξθείο ιόγνη γηα λα ακθηζβεηεζεί ε 
επηθξαηνύζα άπνςε πεξί νιηθήο αλαγσγήο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ θαηά ηελ θαηάπνζή θαη κεηέπεηηα 
θπθινθνξία ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 
  
Παξά ηηο εγγελείο αδπλακίεο θαη αζάθεηεο ησλ επηδεκηνινγηθώλ θαη ηνμηθνινγηθώλ εξεπλώλ, γηα ηηο 
νπνίεο έγηλε εθηελήο αλαθνξά, θαίλεηαη όηη έρνπλ ζπγθεληξσζεί αξθεηέο ελδείμεηο πνπ λα ππνδεηθλύνπλ 
όηη ην εμαζζελέο ρξώκην κπνξεί λα είλαη θαξθηλνγόλν θαη κε ηελ θαηάπνζε. Ο επηθεθαιήο ηεο Γηεζλνύο 
Υπεξεζίαο Έξεπλαο γηα ηνλ Καξθίλν (IARC, International Agency for Research on Cancer) ηνπ 
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο (WHO, World Health Organization) παξνπζίαζε ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε 
γηα ην εμαζζελέο ρξώκην, ε νπνία πεξηέρεηαη ζηνλ ππό δεκνζίεπζε ηόκν 100 ησλ Μνλνγξαθηώλ ηεο 
IARC, ν νπνίνο θάλεη αλαζθόπεζε ησλ θαξθηλνγόλσλ νπζηώλ. Η εθηίκεζε ηνπ IARC είλαη όηη ρεκηθέο 
ελώζεηο πνπ πεξηέρνπλ εμαζζελέο ρξώκην είλαη θαξθηλνγόλεο γηα ηνλ άλζξσπν. 
  
Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ θξίζεθε όηη είλαη βάζηκεο νη απόςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα 
αλαζεώξεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πόζηκν λεξό θαη ηεο ζέζπηζεο απηόλνκσλ νξίσλ γηα ην εμαζζελέο 
ρξώκην. Υπήξμε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ νκηιεηώλ όηη ηα ππάξρνληα δηεζλή όξηα γηα ην νιηθό ρξώκην, ηα 
νπνία είλαη 100 κg/lt ζηηο ΗΠΑ (EPA), 50 κg/lt ζηελ ΔΔ (Οδεγία γηα ην Πόζηκν Νεξό), θαη επίζεο 50 
κg/lt από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (WHO), δελ είλαη βέβαην όηη εγγπώληαη ηελ πξνζηαζία ηεο 
δεκόζηαο πγείαο. Η ζύκβνπινο ηεο ΔΔ δεζκεύζεθε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Δ.Δ. 
θαη θάιεζε ηελ Διιάδα, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρώξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξόκνηα πξνβιήκαηα, 
λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. 
  
Δθηεηακέλε αλαθνξά έγηλε ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνσζνύληαη ζηηο ΗΠΑ θαη ζηελ Καιηθόξληα εηδηθόηεξα. 
Ο επηθεθαιήο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ησλ ΗΠΑ 
αλαθέξζεθε ζηελ θηινζνθία ηνπ Κέληξνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηα όξηα ζην πόζηκν λεξό πξέπεη λα 
αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηελ ειηθία θαη επαηζζεζία δηαθόξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εθηίζεληαη ζε 
θαξθηλνγόλεο νπζίεο. Με βάζε ηε ινγηθή απηή, ε Υπεξεζία Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο (EPA) ηεο 
Καιηθόξληαο έρεη πξόζθαηα πξνηείλεη ηε ζέζπηζε απηόλνκσλ θαη απζηεξώλ νξίσλ γηα ην εμαζζελέο 



ρξώκην. Η πξόζθαηε έθζεζε ηεο Υπεξεζίαο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, πξνηείλεη σο Σηόρν γηα ηε 
Γεκόζηα Υγεία (Public Health Goal) ην όξην ησλ 0.02 κg/lt γηα ην εμαζζελέο ρξώκην ζην πόζηκν λεξό. 
Τν όξην απηό ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε «κία ζην εθαηνκκύξην» επηθηλδπλόηεηα, δειαδή εάλ έλα 
εθαηνκκύξην άλζξσπνη πηνύλ επί 70 έηε πόζηκν λεξό κε απηή ηε ζπγθέληξσζε ζε εμαζζελέο ρξώκην, 
ηόηε αλακέλεηαη λα πξνθύςεη κηα επηπιένλ πεξίπησζε θαξθίλνπ ζε απηό ηνλ πιεζπζκό από έθζεζε 
ζην εμαζζελέο ρξώκην. Φπζηθά από όινπο αλαγλσξίζηεθε όηη ν ζηόρνο απηόο ησλ 0.02 mg/l ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξεί θαη δελ έρεη λόεκα λα ηαπηηζηεί κε ην όξην ζην πόζηκν λεξό, ην νπνίν κπνξεί, 
θαζώο αλαθέξεηαη ζε επηηξεπόκελε θαη όρη δηαρξνληθή ζπγθέληξσζε, λα είλαη ηάμεηο κεγέζνπο 
κεγαιύηεξν ελώ ηαπηόρξνλα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. 
  
Οη ειιεληθέο αξρέο δεζκεύηεθαλ όρη κόλν λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο ηόζν ζηελ Καιηθόξληα 
όζν θαη ζηηο ΗΠΑ αιιά θαη λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία πνπ μεθίλεζε ζην πιαίζην ηεο 
ζπλδηάζθεςεο. Παξάιιεια εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξόζεζε ηεο εθπξνζώπνπ ηεο 
ΔΔ λα ζέζεη ην ζέκα ζε Κνηλνηηθό επίπεδν θαη δήισζαλ ηελ εηνηκόηεηά ηνπο λα αλαιάβνπλ ζρεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο.    
  
Με ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηεο Διιεληθήο θαη δηεζλνύο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη θνηλήο 
γλώκεο, ην πιήξεο πιηθό ηεο ζπλδηάζθεςεο, κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ζα δεκνζηνπνηεζεί ζηα 
Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά κε ηε κνξθή ηόκσλ πξαθηηθώλ. 

 


