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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 285 / 13-7-2018 

ΘΕΜΑ : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ 

ΨΕΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΑ  

ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

 Μέχρι την Τρίτη το ΠΑΚΟΕ καταθέτει, προσωρινή 

διαταγή,  ασφαλιστικά μέτρα,  μήνυση και αγωγή κατά του 

Δημάρχου Ωρωπού, Θωμά Ρούσση και κατά του 

επιστημονικού Δ/ντή της εταιρείας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και κατά της εταιρίας. 

ΕΠΕΙΔΗ  

1. ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ τους κατοίκους του Ωρωπού με τα 

αποτελέσματα αναλύσεων της προαναφερόμενης στις 

9/7/2018, στα παράκτια  νερά κολύμβησης σε 4 περιοχές, 

όπου αναφέρουν ότι είναι «Εξαιρετικής  Ποιότητας», 

παραπλανώντας του πολίτες στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 

και Ελληνική νομοθεσία που επικαλούνται (Πίνακας 1) 

αναφέρει σαφώς τα μικρόβια «ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ» με 

όριο τα 250 κολοβακτηρίδια /100 ml νερού και όχι της 

Esherichia  coli (Εικόνα 1) που αναγράφουν αυτοί , επειδή η 

E.coli είναι τμήμα των «ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ»  (το 

μέγιστο 10%) που αναφέρονται σαφώς στην νομοθεσία και 

δεν είναι όλα τα «ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ». 
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Πίνακας 1: Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/77 

 

 

 Εικόνα 1:  Πιστοποιητικό ανάλυσης. Στην παράμετρο αντί να γράφει 

«ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ» αναφέρει Ε.coli-Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ 
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2. Θρασύτατα ο Δήμαρχος επιτίθεται στο ΠΑΚΟΕ αναφέροντας 

«ιδιοτελείς σκοπούς» για την τακτική που εφαρμόζει.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Δήμαρχος και όλοι όσοι των προσκυνούν  

1. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, όταν για χρόνια δεν λύνει το 

οξυμένο πρόβλημα τις αποχέτευσης και του βιολογικού 

καθαρισμού με αποτέλεσμα όλα τα «σκατά» και απόβλητα 

των δεκαοκτώ χιλιάδων (18000) μόνιμων  κατοίκων και 

εκατό χιλιάδων παραθεριστών καταλήγουν ανεπεξέργαστα 

στην θάλασσα;  

2. Το ΠΑΚΟΕ φέτος και κάθε χρόνο για σαράντα συνεχή 

χρόνια κάνει αυτό που έπρεπε το κράτος να κάνει και για το 

καλοκαίρι αυτό από τα 74 δείγματα που πήρε από τους 

Άγιους Αποστόλους μέχρι το Φάρο Αυλίδας τα 50 ήταν 

κατάλληλα για κολύμβηση και τα 24 ακατάλληλα. 

Έπρεπε και τα 74 να ήταν κατάλληλα για να είναι όλα καλά 

!!! 

3. Η απάτη που παρέσυρε η εταιρία  αναλύσεων τον Δήμαρχο, 

είναι μεγάλη και γι’ αυτό θα λογοδοτήσει, αλλά έπρεπε και ο 

Δήμος να γνωρίζει την νομοθεσία αυτή.  

Δήμαρχε η αυτόφωρη διαδικασία με το αιτιολογικό της « 

Πρόκλησης κοινού κινδύνου» πλησιάζει.  

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

 

mailto:pakoe@pakoe.gr
http://www.pakoe.gr/

