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Το ΠΑΚΟΕ… στο ΝΕΡΟ  

   Δράσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. την πενταετία 2010-2015 σχετικές με την 
ποιότητα των νερών. 

 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για την ποιότητα και υγιεινή του νερού 
του δικτύου ύδρευσης σε 48 σχολεία της Αττικής και 22 πόλεις της 
Ελλάδας. 

 Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την επίπτωση από την ρύπανση των 
θαλασσών στη διατροφική αλυσίδα και , τελικά, στην υγεία των 
ανθρώπων 

 Υδρολογική ανάλυση χημικών και βιολογικών παραμέτρων δειγμάτων 
νερού από τον Πηνειό. 

 Δειγματοληψία πόσιμου νερού από την πόλη της Λάρισας και ανάλυση των 
φυσικοχημικών του παραμέτρων. 

 Δειγματοληψία νερού από τον Ασωπό και άλλα σημεία της περιοχής. 
 Δειγματοληψία νερού από 221 παραλίες της Αττικής για τη διαπίστωση 

της καταλληλότητας τους για κολύμβηση. 
 Έρευνα σχετικά με την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών. 
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού στο Βουρκάρι, τα Μέγαρα και την 

Σαλαμίνα για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του για κολύμβηση. 
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού της παράκτιας ζώνης του Βόλου και 

της ευρύτερης περιοχής του Παγασητικού. 
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού σε 11 παραλίες στην ευρύτερη 

παράκτια ζώνη της Χαλκίδας. 
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  του νερού της ευρύτερης περιοχής του Ρίο για 

τη διαπίστωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων. 

 Χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
στη Νέα Μάκρη. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στη θαλάσσια περιοχή του 
Πόρου. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στον Βαρνάβα Αττικής. 
 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κορίνθου.  
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 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στις 
περιοχές: Πέραμα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Ψάθα, Πόρτο Γερμενό. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στην 
Αίγινα. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στην 
Σαλαμίνα. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού (θαλασσινού και πόσιμου) στα 
Μέθανα. 

 Καταγραφή πηγών ρύπανσης του Σαρωνικού με 26 επιτόπιες 
δειγματοληψίες. 

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας νερού στα Ιωάννινα. 
 Μετρήσεις συνεχείς κολοβακτηριδίων και εξασθενούς χρωμίου στον 

Ωρωπό, Μήλεσι, Οινόφυτα, Χαλκίδα. 
 Μετρήσεις νερών γεωτρήσεων και αποχετεύσεων στην Λευκάδα. 
 Μετρήσεις αποβλήτων στον Λατζιμά Ρεθύμνου  στην Κρήτη. 
 Μετρήσεις σε 50 σχολεία στην Αττική. 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ : 
 

 Συχνότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους 
 Σωστή επεξεργασία του νερού όπου δεν πραγματοποιείται 
 Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων από την Πολιτεία 
 Οικονομία στην κατανάλωση νερού από τους πολίτες 
 Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου 
 Μεγαλύτερες πιέσεις στους «αρμόδιους» και κυβερνώντες της χώρας για 

άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων  
 Να λειτουργήσουν επιτέλους το Εθνικό Συμβούλιο Διαχείρισης Νερού 

καθώς και τα αντίστοιχα περιφερειακά. 

 
                                                       Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ 
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