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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 225/4-9-2017
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Παρά το γεγονός ότι με δύο Δελτία Τύπου 223/25-087-2017 και 224/28-08-2017 το
ΠΑΚΟΕ επισήμανε τους κινδύνους από την κακή ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που διοχετεύει η δημοτική επιχείρηση Λουτρακίου στην περιοχή του
Σχίνου, συνεχίζει η ύδρευση στη περιοχή να αποτελεί ναρκοπέδιο για τους κατοίκους.
Στις 25 Αυγούστου 2017 με το με Αρ. Πρωτ. 216523/49666 έγγραφο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) προς το Δήμο Λουτρακίου και παρά τα
δημοσιεύματα για την επικινδυνότητα του νερού, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑΛ συνεχίζουν να «κουκουλώνουν» το πρόβλημα χωρίς να προτείνουν λύση σε
αυτό.
Το ΠΑΚΟΕ με την 37χρονη λειτουργία και δράση του:
A. Ερωτά και καταγγέλλει τις δημοτικές εξουσίες και την Περιφέρεια:
1. Γνωρίζατε ότι το νερό του Δήμου Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής από το 2010,
είναι επικίνδυνο και ακατάλληλο για κατανάλωση; (Τις μελέτες τις πραγματοποίησαν
το ΙΓΜΕ και το ΠΑΚΟΕ με δική σας χρηματοδότηση)
2. Γνωρίζατε ότι οι γεωτρήσεις εκτός από τη δημοτική που τροφοδοτούν το Σχίνο και με τη
δική σας ανοχή είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία;
3. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ έχει προβεί σε δικαστικές διαδικασίες για το θέμα αυτό, στις
οποίες θα κληθείτε άμεσα να λογοδοτήσετε;
4. Γνωρίζετε ότι το ΠΑΚΟΕ σε 5 Δήμους από τους 325 σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει
καταθέσει μηνυτήριες αναφορές και αγωγές σε βάρος τους, επειδή προσπάθησαν να
το σπιλώσουν;
5. Γνωρίζετε ότι η ΗΒΗ Λουτρακίου έφυγε από την περιοχή εξαιτίας της ρύπανσης του
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με το εξασθενές χρώμιο;
B. Προτείνει
1. Την άμεση υδροδότηση της περιοχής με νερό ελεγχόμενο και ποιοτικά υγιεινό και
καθαρό.
2. Την πιστοποίηση όλων των δημοτικών γεωτρήσεων του Δήμου Λουτρακίου, ιδιαίτερα
για το εξασθενές χρώμιο από διαπιστευμένους διεθνείς οργανισμούς
3. Την άμεση εφαρμογή του προαναφερόμενου και συνημμένου εγγράφου της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Το ΠΑΚΟΕ μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα καταθέσει αγωγή, μηνυτήρια αναφορά και
προσφυγή στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αφενός για την υφιστάμενη επικίνδυνη
κατάσταση και αφετέρου εναντίον του Δημάρχου Λουτρακίου και του προέδρου της
ΔΕΥΑΛ για τις συκοφαντίες και κακοήθειες εναντίον του ΠΑΚΟΕ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΤΙ ΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΟΥ.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

