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Απάντηση σε δημοσίευμα της εφ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ».
Η ΔΕΥΑΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΕΡΟ.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης διαψεύδει κατηγορηματικά το σημερινό δημοσίευμα της
εφημερίδας σας, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, που υπογράφει ο κ. Χρήστος Βήττας, το οποίο
υπάρχει στην πρώτη σελίδα με τον τίτλο: «Υγειονομική βόμβα για την Κοζάνη:
Στάβλος δίπλα στις πηγές της Ερμακιάς που υδροδοτούν την πόλη – Τα λύματα
100 μεγάλων ζώων χύνονται στον υδροφόρο ορίζοντα και απειλούν τη δημόσια
υγεία».
Το δημοσίευμα βρίθει ανακριβειών καθώς:
-

-

-

Όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία από τους ελέγχους που διενεργεί
σε μόνιμη βάση το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν υπάρχει
κανένα απολύτως πρόβλημα με το πόσιμο νερό σε όλο το Δήμο Κοζάνης.
Παρότι κάνει λόγο (το δημοσίευμα) για τις πηγές της Ερμακιάς που όντως
συνεισφέρουν στην υδροδότηση της πόλης της Κοζάνης, στην
πραγματικότητα αναφέρεται στην περιοχή όπου βρίσκονται οι
δευτερεύουσες πηγές της περιοχής της Γκιώνας!
Οι όποιες σταβλικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στην περιοχή των πηγών της
Γκιώνας (και όχι, επαναλαμβάνουμε, της Ερμακιάς όπως κακώς αναφέρει το
δημοσίευμα) σε καμιά περίπτωση δεν τις επηρεάζουν καθώς βρίσκονται
κάτω από τη ζώνη τροφοδοσίας των πηγών.

-

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ κ. Γιώργος Παυλίδης όταν ρωτήθηκε
σχετικά από το δημοσιογράφο κ. Βήττα (στις 17-7-2018), ήταν ξεκάθαρος
λέγοντας πως η Επιχείρηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου και της Περιφέρειας εξετάζει και αξιολογεί το θέμα των σταβλικών
εγκαταστάσεων προκειμένου να δράσουν αναλόγως, αλλά τόνισε πως δεν
υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το νερό που φτάνει στις βρύσες των
πολιτών.

Απ’ όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως είναι ατυχές το δημοσίευμα της
εφημερίδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, αφού αναφέρεται σε ανύπαρκτο πρόβλημα και σε
ανύπαρκτο κίνδυνο, ειδικά δε σε «υγειονομική βόμβα».
Με την ευκαιρία αυτή όμως η ΔΕΥΑΚ θα ήθελε να γνωστοποιήσει και τα εξής:
-

-

-

Έχει δρομολογήσει και είναι σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα που θα
καθορίσει τις προστατευόμενες ζώνες απ’ όπου θα γίνεται η άντληση
υδάτων και τις ζώνες όπου θα επιτρέπεται η χρήση τους για τη βόσκηση
ζώων.
Ενημέρωσε με επίσημο έγγραφο της (στις 2-10-2015) τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου και της Περιφέρειας για όλες τις περιοχές απ’ τις οποίες γίνονται
υδρομαστεύσεις για να απαγορεύεται σ’ αυτές η δημιουργία σταβλικών
εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζεται παράνομη σταβλική εγκατάσταση,
κινείται αμέσως, χρησιμοποιώντας και τα απαραίτητα νομικά μέσα, για να
αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
Από τη
ΔΕΥΑΚ

