
 

                                                                                                Αθήνα 17/2/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.Κωνσταντίνο Καραμανλή 

             Υπουργό Εσωτερικών κ.Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη 

            Υπουργό Υγείας κ.Αθανάσιο(Θάνο) Πλεύρη 

            Υπουργό  Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής  Προστασίας κ.Χρήστο  

             Στυλιανίδη        

 

Θέμα: ’’Πρόβλημα στην υδροδότηση και την ποιότητα νερού στην περιοχή 

Πανόραμα Μαλακώντα Χαλκίδας’’ 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελίες πολιτών αλλά και από δημοσιεύματα του 
τοπικού τύπου, υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα στην υδροδότηση  στον οικισμό 
‘’Πανόραμα’’ Μαλακώντα  της Δ.Δ Φύλλων του Δήμου Χαλκίδας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας με πάνω από 150 οικογένειες μόνιμους και ημιμόνιμους 
κατοίκους,  παραθεριστές και πολλούς επισκέπτες, ειδικά τους καλοκαιρινούς 

μήνες.   
 Επί σειρά ετών η περιοχή  δεν υδροδοτείται από το δίκτυο της Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ),  

δεν διαθέτει δίκτυο προσαγωγής και διανομής πόσιμου νερού (εσωτερικού δικτύου) 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αλλά υδρεύεται από ιδιωτικό δίκτυο κοινής ωφελείας το οποίο 

περιλαμβάνει γεώτρηση και δίκτυο σωληνώσεων. Οι κάτοικοι έχουν καταθέσει 

αιτήσεις (αριθ. πρωτ. 8008/16-10-2020 και μία συμπληρωματική με αριθ. πρωτ. 

5728/26-8-2021) για ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο Υδροδότησης του Δήμου 

Χαλκίδας.  

Σύμφωνα με το έγγραφο (αριθμ.πρωτ.270896/4532/2020) του Τμήματος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 

& Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας,  μετά από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 

και υγειονομικό έλεγχο του δικτύου της περιοχής, ζητήθηκε, με δεδομένο ότι δεν 

υπάρχει προστασία της πηγής υδροληψίας, ο σωλήνας μεταφοράς είναι αμφιβόλου 

ποιότητας και προστασίας, δεν υπάρχει σύστημα απολύμανσης νερού και η ποιότητα 

του νερού δεν είναι σύμφωνη με την σχετική Κ.Υ.Α. (αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 

67322/06.09.2017 Κ.Υ.Α. ‘’Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της                                                                                                                  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3299

Ημερομ. Κατάθεσης:

17/2/2022



Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2015/1787), όπως  μέχρι την αποκατάσταση των παραπάνω, να υπάρξει 

φροντίδα για παροχή υγιεινού νερού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία (χορήγηση εμφιαλωμένου νερού, μεταφορά κατάλληλου νερού με 

βυτιοφόρο όχημα κ.λ.π.) 

Σε συνέχεια του ανωτέρου εγγράφου, με νέο έγγραφό της (αριθμ.πρωτ. 87470/1538) 

η Υπηρεσία αναφέρει ότι προέβη σε εκ νέου αυτοψία στον οικισμό και με την 

αριθμ.πρωτ.οικ.88210/1555/28.04.2021 Έκθεση Υγειονομικής Παράβασης,   

εισηγήθηκε στον κ .Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας την ποινική δίωξη παντός 

υπευθύνου για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και για τη 

διαδικασία υδροδότησης της περιοχής. 

 Είναι αυτονόητο πως πρόκειται για το πλέον απαραίτητο αγαθό στην καθημερινή 

μας ζωή. Τίθεται όμως και θέμα πυρασφάλειας όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι της 

περιοχής, καθώς λόγω της έλλειψης κανονικού δικτύου υδροδότησης, δεν υπάρχουν 

πυροσβεστικοί κρουνοί. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί 

1. Ποια είναι η  υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή Πανόραμα Μαλακώντα 

του Δήμου Χαλκίδας; Έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της περιοχής και με ποιο 

τρόπο σε υγιεινό πόσιμο νερό;      

2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την επίλυση του προβλήματος και για τη 

λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου 

νερού στον οικισμό Πανόραμα του Δήμου Χαλκίδας και να προστατευτεί η 

Δημόσια Υγεία; 

3. Έχει ενταχθεί ο Δήμος Χαλκίδας στο πρόγραμμα <<Αντώνης Τρίτσης>> για την 

επέκταση του κεντρικού αγωγού παροχής ύδατος; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 

μελέτη και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου; 

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα 

των κατοίκων της περιοχής Πανόραμα για υδροδότηση του οικισμού από το 

δίκτυο της Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ); 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




