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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 264 / 24-4-2018 

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ                

ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 

 

               
 

 

Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων Σάμου, 

επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, επισκέφθηκε την περιοχή Αγίων Θεοδώρων Σάμου 

και ταυτόχρονα ολόκληρο το νησί στις 24 και 25 Μαΐου 2018 όπου πραγματοποίησε 

δειγματοληψίες δειγματοληψίες στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 

 

Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων (συνημμένοι) 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη κολοβακτηριδίων σε πέντε (5) από τα δέκα (10) δείγματα, τα 

οποία είναι κοπρανώδους προέλευσης, επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία. 

 

Από τα δείγματα Νο. 12-18 εκτός του δείγματος 16, διαπιστώθηκε αυξημένος αριθμός 

κολοβακτηριδίων, γεγονός που αποδεικνύει αφενός την έλλειψη χλωριώσεως στις 

δεξαμενές και στο Δίκτυο Ύδρευσης στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες και αφετέρου 

τη δημιουργία κοκτέιλ βοθρολυμμάτων με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Χρειάζεται 

άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 

Στον πίνακα των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων (συνημμένα) δώδεκα (12) 

σημείων δειγματοληψίας, σε  δύο (2) από αυτά ( Νο 1 και Νο 6 ) διαπιστώθηκε υπέρβαση 

του ορίου του Αρσενικού κατά 40-80%. 

 

Από τα δείγματα Νο 13-20 δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, εκτός από τα δείγμα 

Νο 19, όπου υπάρχει αυξητική τάση της συγκέντρωσης του Αρσενικού, αλλά δεν υπάρχει 

λόγος ανησυχίας.  

 

Επίσης, στο δείγμα Νο 1, διαπιστώθηκε η ύπαρξη Αντιμονίου, αυξημένη κατά 100%, από 

το ανώτατο επιτρεπτό όριο. 
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Παράλληλα διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου, πάνω από το επιτρεπόμενο 

όριο, σχεδόν σε όλα τα δείγματα. 

 

Τα Νιτρικά Ιόντα, βρέθηκαν αυξημένα κατά 60% στο δείγμα Νο 6.  

Τα Φωσφορικά Ιόντα, βρέθηκαν αυξημένα κατά 40% στο δείγμα Νο 3. 

 

Σε ορισμένα δείγματα, το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση βρέθηκε ασυνήθιστα 

υπερβατικό σε σχέση με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, ιδιαίτερα στο μικροβιακό φορτίο. 

Το ΠΑΚΟΕ εφιστά την προσοχή των κατοίκων της Νήσου Σάμου, στη χρήση του νερού 

προς ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

Από τη μελέτη που κάναμε στα αποτελέσματα των αναλύσεων οι οποίες διεξήχθησαν από 

τα αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών, για λογαριασμό του Δήμου Σάμου, διαπιστώθηκε ότι, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2017, τα αποτελέσματα ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό 

ασφαλείας του 6% και συγκεκριμένα : 

 

Αντιμόνιο :   91,6% 

Αρσενικό :   66,00% 

Σίδηρος :      75,00%  

Φθοριούχα:  49,00% 

 

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει να ασκηθεί πίεση από τους κατοίκους στη Δημοτική Αρχή, ώστε 

να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ποιοτική αναβάθμιση του νερού που διατίθεται. 

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει, τα μέτρα αυτά, να είναι τα εξής : 

 

α)  Σταθερή διευθέτηση του Δικτύου Ύδρευσης 

β)  Αλλαγή του φίλτρου για τον καθαρισμό του Αντιμονίου και του Αρσενικού 

γ)  Ορθολογική και σωστή χρήση της χλωρίωσης του νερού 

δ)  Εγκατάσταση φίλτρου στη Γεώτρηση για την απαλλαγή του νερού από το 

Φθόριο 

ε)  Οργάνωση μηνιαίων δειγματοληψιών και αναλύσεων αφενός της 

χρησιμοποιούμενης Γεώτρησης και αφετέρου του Δικτύου Ύδρευσης 

 

Συμπερασματικά, το φίλτρο συγκράτησης Αντιμονίου και Αρσενικού, δε 

λειτουργούσε το 2017, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των α.ε.α., τις οποίες είχε 

αναθέσει ο Δήμος. Προφανώς, οι κάτοικοι μέχρι και σήμερα εκτίθενται σε 

επικίνδυνα και τοξικά Χημικά Στοιχεία για την υγεία τους και ειδικότερα για την 

υγεία των παιδιών τους. 

 

Το ΠΑΚΟΕ, θεωρεί απαράδεκτη την παραπάνω κατάσταση και προτίθεται να προβεί στις 

ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να σταματήσει αυτή η εγκληματική αδιαφορία της 

Δημοτικής Αρχής, για τους κατοίκους των Αγίων Θεοδώρων Σάμου αλλά και αρκετών 

περιοχών της Νήσου. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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