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Προς τους κ.κ. Υπουργούς «Υγείας» και «Περιβάλλοντος και Ενέργειας»  

 

 

 

Θέμα: Απειλή για τη δημόσια υγεία, το πόσιμο νερό σε μια σειρά από 

περιοχές της χώρας. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσίευμα του 

https://www.dikaiologitika.gr/, υφίσταται μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία 

στη χώρα μας, καθώς οι ποσότητες των νιτρικών που περιέχονται στο πόσιμο 

νερό, αγγίζουν επικίνδυνα επίπεδα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα επιβάρυνσης του νερού, το οποίο προκαλεί μεγάλη ζημιά στον 

ανθρώπινο οργανισμό και ειδικά στις εγκυμονούσες, τα παιδιά και τα βρέφη. 

Μάλιστα, στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 

νιτρικά, που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου του 2018, αναφέρεται πως «περίσσεια 

νιτρικών σε πόσιμα ύδατα, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία, συγκεκριμένα 

την πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας, που εμποδίζει την κανονική μεταφορά 

οξυγόνου από το αίμα στους ιστούς, με αποτέλεσμα να προκαλεί κυάνωση και, 

σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, ασφυξία που μπορεί να αποδειχθεί θανάσιμη για 

τα βρέφη». 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ένωση Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχετεύσεων (ΕΔΕΥΑ), αλλά και τις κατά 

τόπους ΔΕΥΑ, σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της χώρας υπάρχει υπέρβαση του 

ορίου των 50 mg/L, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας του 

https://www.real.gr/realnews/ . 

 

Επιπροσθέτως, σε μέτρηση που έγινε στην περιοχή Μιδέα του Ναυπλίου, 
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στις 18/2/2021, η ποσότητα που βρέθηκε ήταν 137 mg/L, σχεδόν τριπλάσια της 

επιτρεπόμενης. Στην κοντινή Ερμιόνη, σε μέτρηση του 2019, εντοπίστηκαν 65 

mg/L, ενώ πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει και στο Άργος, καθώς τον Ιούνιο του 

2020 στην περιοχή Κουτσοπόδι, τα νιτρικά μετρήθηκαν στα 88 mg/L. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία που 

αναδεικνύονται, σχετικά με την επικινδυνότητα του νερού;  

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ενδελεχή διερεύνηση και επίλυση 

αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος, για τη δημόσια υγεία των 

πολιτών της χώρας μας; 

 

 

 

 

 

                                           Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

                        Μαρία Απατζίδη, 

                           Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 
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