
Ρύπανση πόσιμου νερού στο Δήμο Μουρεσίου 
 
Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση της υπουργικής απόφασης 
ΚΥΑ Υ2/2600/2001, που αφορά στην ποιότητα νερού, ασκήθηκε από την Εισαγγελία 
Βόλου σε βάρος του Δημάρχου Μουρεσίου.  

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, 
που είχε διατάξει η Εισαγγελία Βόλου μετά την μήνυση κατοίκων της περιοχής, στην 
οποία επισυνάπτονται στοιχεία της έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και 
του ΕΦΕΤ και της Διεύθυνσης Υγείας Ν.Α. Μαγνησίας, των οποίων τη συνδρομή 
είχε ζητήσει η Ανεξάρτητη Αρχή. Ο Συνήγορος του Πολίτη διεξάγει έρευνα για την 
εν λόγω υπόθεση από το 2004 και έχοντας τη συνδρομή της Χημικής Υπηρεσίας 
Βόλου και της Δ/νσης Υγείας Ν.Α. Μαγνησίας, διαπιστώθηκε ήδη από τότε, ότι το 
πόσιμο νερό σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα του εν λόγω δήμου δεν πληρούσε τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τις μικροβιολογικές 
παραμέτρους. Στο διάστημα των τριών και πλέον ετών που διήρκησε η 
διαμεσολάβηση της Αρχής, εκπονήθηκε πρόγραμμα υγειονομικής αναγνώρισης όλων 
των σημείων υδροδότησης του Δ. Μουρεσίου και υπεδείχθησαν συγκεκριμένα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, όπως: 
εφαρμογή χλωρίωσης, τοποθέτηση πινακίδων ακαταλληλότητα πόσης του νερού 
όπου κρίθηκε απαραίτητο, καθαρισμός των πηγών, προστασία των υδραγωγείων  
κ.λ.π. Συστηματικοί ήταν οι έλεγχοι και οι υγειονομικές επιθεωρήσεις εκ μέρους της 
Δ/νσης Υγείας προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των ενεργειών από πλευράς 
Δήμου, δίχως ωστόσο να υπάρξει πλήρης συμμόρφωσή του και επίλυση του 
προβλήματος. 

Επιπλέον, την άσκηση της ποινικής δίωξης του Δ. Μουρεσίου έχει ζητήσει 
προσφάτως (Οκτώβριος 2007) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου η Δ/νση 
Υγείας Ν.Α. Μαγνησίας, διότι κατά τις υγειονομικές αναγνωρίσεις – αυτοψίες – 
δειγματοληψίες ποσίμου νερού που διεξήγαγε, κατόπιν της διαμεσολάβησης του 
Συνηγόρου του Πολίτη, διαπιστώθηκε η μικροβιολογική επιβάρυνση των δειγμάτων 
νερού και η μη ολοκλήρωση από πλευράς Δήμου των υγειονομικών μέτρων 
προστασίας που είχε κατ’ εξακολούθηση υποδείξει η εν λόγω υπηρεσία. 
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