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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: Οι κάτοικοι των Γλυκών Νερών αντιμετωπίζουν ολέθρια προβλήματα από τις 

εργασίες του δικτύου αποχέτευσης 

Η βιωσιμότητα του αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος είναι μια από τις κύριες 

μεταβλητές που καθορίζουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα προάστια αυτών. Γίνεται 

λόγος την τελευταία δεκαετία ολοένα και περισσότερο για τις έξυπνες πόλεις που 

βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών θεαματικά. Η πικρή αλήθεια όμως, είναι ότι με 

εξαίρεση λιγοστά παραδείγματα, στη χώρα μας η λειτουργικότητα στις πόλεις είναι κάτω του 

μετρίου. Και αρκεί κατά πως φαίνεται ένα έργο δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης για να 

πιστοποιήσει το ανωτέρω. 

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Γλυκών Νερών συντελείται τον τελευταίο καιρό μια 

απίστευτης έκτασης ταλαιπωρία των κατοίκων, εν όψει των εργασιών για τη δημιουργία του 

δικτύου αποχέτευσης. Οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με διακοπές υδροδότησης, δρόμους 

και στενά γεμάτα λάσπη από ημιτελείς εργασίες από πλευράς των εργολάβων και 

κατεστραμμένα πεζοδρόμια που καθιστούν τιτάνιο έργο την πρόσβαση των πολιτών στις 

οικίες τους. Οι ιδιωτικές εταιρείες, με άλλα λόγια, που αναλαμβάνουν τέτοια έργα 

σπαταλούν δημόσιους πόρους. Είναι απόλυτα εύλογο να διαμαρτύρονται για αυτά τα 

φαινόμενα όσοι ζουν στην περιοχή και να απαιτούν από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και 

την κεντρική διοίκηση να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα. 

Φυσικά, η λογική της ιδιωτικοποίησης των πάντων που μαστίζει τη χώρα επιφέρει τα 

παραπάνω προβλήματα. Πραγματική λύση σε αυτά αποτελεί ο δημόσιος έλεγχος στις 

αντίστοιχες υποδομές ύδρευσης και κατ’ επέκταση επεξεργασίας λυμάτων και όχι οι 
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μεθοδεύσεις σαν αυτές που προωθήθηκαν με τροπολογία που κατατέθηκε το περασμένο 

καλοκαίρι και παραδίδει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 

αποχέτευσης καθώς και την διαχείριση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της 

πρωτεύουσας στους ιδιώτες, μέχρι το 2040! 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 

 

 
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:  

- Προτίθενται να παρέμβουν δραστικά ώστε να θεραπευτεί η ταλαιπωρία των 

πολιτών των Γλυκών Νερών; 

- Σκοπεύουν να ενισχύσουν ουσιωδώς τις υποδομές ύδρευσης Αττικής; 

- Τι πρωτοβουλίες θα λάβουν επί του συγκεκριμένου ώστε να επιταχυνθεί η 

ολοκλήρωση του έργου; 

 

 
Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




