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ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ                                                                            ΕΠΕΙΓΟΝ 
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου  
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης                             1.02.2018 
            
 
ΠΡΟΣ 

1. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) 

    Πειραιώς 205, 118 53 Αθήνα 

2. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

    καθ. Δημοσθένη Ν. Κασσαβέτη, Ειδικό Γραμματέα 

    Λ. Συγγρού 60, 117 42 Αθήνα 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

    Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

    Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα  

4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α. Γραφείο Συντονιστή, Δρ Ν. Θεοδωρίδη 

    Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς 

Β. Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, Προϊστάμενο κ. Ηλία Νόκα-Ζωγράφο 

     Επτανήσου 35, Ερμούπολη, 84 100 Σύρος 

Γ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού,  

    Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη, Σύρος, Προϊστάμενο κ. Π. Παπιόπουλο 

Δ. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Προϊστάμενο κ. Παπαβασιλείου 

    Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς 

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

    ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

    Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

    i) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων (Σύρος) 

       Α. Μάτεση, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος 

   ii) Τμήμα Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου 
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Κοινοποίηση:  

1. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη 

2. Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλο 

3. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας, κ. Γιάννη Μπασκόζο  

4. Ι.Γ.Μ.Ε. 
    i)  Δρ. Δημ. Τσαγκά, Γενικό Δ/ντή  
    ii) Δ/νση Υδρογεωλογίας     

   
 

ΘΕΜΑ: Κατάσταση τριών δημοτικών γεωτρήσεων στην περιοχή Μπατσίου 

νήσου Άνδρου – Υδροδότηση Δ.Ε. Υδρούσας – Χωροθέτηση ΧΥΤΥ-ΜΕΑ στη 

θέση Πλούσκα Δ.Ε. Υδρούσας 

Σχετ.:  

(α) Η από 22.01.2018 επιστολή-αναφορά (με φωτογραφικό υλικό) προς τον Δήμο Άνδρου 

τριών ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων με θέμα «Ενημέρωση για την κατάσταση των 

υδρευτικών γεωτρήσεων του Μπατσίου στην περιοχή Μονή Αγίας» 

(β) Το υπ΄αρ. πρωτ. 4930/2.05.2013 έγγραφο του Δημάρχου Άνδρου προς τη Δ/νση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου της ΑΔΑι με θέμα «Διευκρινιστικά στοιχεία 

αναφορικά με τη μελλοντική υδροδότηση οικισμών στην ευρύτερη περιοχή της θέσης 

«Πλούσκα» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας του Δήμου Άνδρου» 

(γ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 7583/26.08.2015 έγγραφο του Δημάρχου Άνδρου προς τη Δ/νση 

Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΑι με θέμα «Διευκρινιστικά στοιχεία 

αναφορικά με τις (3) δημοτικές γεωτρήσεις κ.α.» 

(δ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 60212 (σχετ. 58253) / 7.09.2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της ΑΔΑι με θέμα «Έγγραφό σας με θέμα 

«Διευκρινιστικά στοιχεία αναφορικά με τις (3) δημοτικές γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην 

ευρύτερη περιοχή της προτεινόμενης θέσης χωροθέτησης του ΧΥΤΥ και της ΜΕΑ Δήμου 

Άνδρου σύμφωνα με την ΜΠΕ που αφορά στο έργο «ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Δήμου Άνδρου, Νήσου 

Άνδρου, Νομού Κυκλάδων»  

(ε) Η υπ΄αριθμ. 36/2.06.2015 ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Μπατσίου με θέμα «Περί υδροδότησης Δ.Κ. Μπατσίου από γεωτρήσεις περιοχής «Πλούσκα» 

της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας Δήμου Άνδρου» 

(στ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 1329/11.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας-Τμήμα 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με θέμα 

«Περί ποιότητας νερού γεωτρήσεων Δ.Κ. Μπατσίου Άνδρου» 

(ζ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 34738/14.06.2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού 

Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου-Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΑι προς 

την οικεία Δ/νση Υδάτων Ν. Αιγαίου με θέμα «Γνωμοδότηση / Απόψεις για την Υδρογεωλογκή 

Μελέτη ως τιτλοφορείται, ΧΥΤΥ Άνδρου, συμπληρωματικό στοιχείο του φακέλου της Μ.Π.Ε. 

που αφορά στο έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας 

Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, Νήσου Άνδρου, Νομού Κυκλάδων» 
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(η) Το από 14.05.2015 ηλεκτρονικό δημοσίευμα της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας «Εν 

Άνδρω» με τίτλο «Ο κ. Νόκας παρεμβαίνει για την Πλούσκα στο Εν Άνδρω» 

(θ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 12134/2388/27.03.2012 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της 

ΑΔΑι με θέμα «Απόθεση σκουπιδιών στην περιοχή Αγίας» 

(ι) Η υπ΄αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ 42736/16.05.2014 Εγκύκλιος (Α.Δ.Α. ΒΙΦ5Θ-1Χ8) της Δ/νσης 

Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα 

«Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη 

μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας»  

(κ) Η υπ΄αριθμ. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3282/τ.Β΄/19.09.2017) για την ποιότητα 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες 

(λ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 51256/24.08.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τον μελετητή-γεωλόγο Σάββα Μπηλιώνη 
 
(μ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 65210/17.10.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τον μελετητή-γεωλόγο Σάββα Μπηλιώνη 
 
(ν) Το υπ΄αρ. πρωτ. 65212/17.10.2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της οικείας Αποκεντρωμένης 
 

Κύριοι,  

Με αφορμή το (α) σχετικό το οποίο περιήλθε εις γνώση μου καθώς έχει ήδη 

δημοσιευθεί σε πολλά ηλεκτρονικά ενημερωτικά sites της Άνδρου, αιτούμαι ως έχων 

έννομο συμφέρον εκ της ιδιότητός μου του επικεφαλής της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης του Δήμου Άνδρου αλλά και του κατοίκου της Δ.Ε. Υδρούσας, όπως 

παρέμβετε, εκάστη παραλήπτρια του παρόντος εγγράφου μου Υπηρεσία κατά λόγο 

αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος και να 

καταλογιστούν στους εμπλεκόμενους, αιρετούς και μη, τυχόν ευθύνες για την 

ανεπίτρεπτη κατάσταση που εμφανίζουν σήμερα οι δύο τουλάχιστον από τις τρείς 

δημοτικές γεωτρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή Μονή Αγίας στο Μπατσί 

Άνδρου και οι οποίες υδρεύουν, με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, το πλέον 

τουριστικό και πολυπληθές κομμάτι του νησιού μας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια 

(άρα δεν είναι τόσο απλό να καταργηθούν καθώς υπάρχουν αναληφθείσες 

δεσμεύσεις) και αδειοδοτήθηκαν το καλοκαίρι του 2012, παρουσιάζουν σήμερα 

εικόνα εγκατάλειψης, μεγάλης ακαταστασίας, με σπασμένα καπάκια, ανύπαρκτες 

αντλίες, πεταμένες σωλήνες και τσιμεντόλιθους στον περίγυρο, χωρίς φύλαξη, 

παντελώς εκτεθειμένες σε οποιαδήποτε δολιοφθορά κ.α., συνθήκες που ασφαλώς 

δεν περιποιούν τιμή για τον Δήμο μας, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη για την 
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κατάσταση αυτή που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία της 

τοπικής μας κοινωνίας. 

Ο Δήμαρχος Άνδρος στη συνεδρίαση της 30.01.2018 του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

και κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε τη 

χωροθέτηση ΧΥΤΥ-ΜΕΑ Άνδρου σε παρακείμενη των γεωτρήσεων περιοχή, 

ερωτώμενος εν μέσω σοβαρών διαμαρτυριών εκ μέρους δημοτικών συμβούλων, 

ισχυρίστηκε δημοσίως ότι μία από τις γεωτρήσεις επλήγη από «κεραυνό», χωρίς 

ωστόσο να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις και να παραθέσει επιχειρήματα επ΄αυτού.  

Η ύπαρξη των γεωτρήσεων αυτών είναι καθοριστικής σημασίας για την επαρκή 

υδροδότηση του Μπατσίου, περιοχή μεγάλης έκτασης και με έντονη τουριστική 

ανάπτυξη, οι κάτοικοι και οι πολλοί επισκέπτες της οποίας υπέφεραν - και ακόμα 

δυστυχώς υποφέρουν -, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από συχνές διακοπές 

νερού.  

Επιπλέον, οι 3 αυτές γεωτρήσεις έχουν συνδεθεί και με το υπό έγκριση έργο 

κατασκευής του ΧΥΤΥ σε πολύ κοντινή απόσταση και έχει προκληθεί ανταλλαγή 

πλήθους εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 

ιδιαίτερα της Δ/νσης Υδάτων Ν. Αιγαίου, του Δήμου Άνδρου, και κατοίκων-μελών 

επιτροπής αγώνα κατά της χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη θέση Πλούσκα Υδρούσας με τη 

Δ/νση Υδάτων να ισχυρίζεται, τασσόμενη σε υπερθετικό βαθμό υπέρ της 

συνταχθείσας από τον γεωλόγο κ. Μπηλιώνη, κατόπιν απ΄ευθείας ανάθεσης με 

απόφαση Δημάρχου, υδρογεωλογικής μελέτης για την περιοχή της Πλούσκας, ότι δεν 

τίθεται κανένα πρόβλημα για την ασφαλή λειτουργία των 3 γεωτρήσεων από την εκεί 

σχεδιαζόμενη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ { βλ. σχετ. (λ), (μ) και (ν) } .    

Αναλυτικότερα, οι απεικονιζόμενες στο συνημμένο φωτογραφικό υλικό και τελούσες 

υπό βανδαλισμό γεωτρήσεις, βρίσκονται πλησίον του γηπέδου «Πλούσκα» εντός του 

οποίου ο Δήμος Άνδρου προτείνει τη χωροθέτηση ΧΥΤΥ-ΜΕΑ βάσει της ΜΠΕ που 

έχει κατατεθεί στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η 

έγκριση ή μη της οποίας αναμένεται  να συζητηθεί λίαν συντόμως στο οικείο ΠΕΣΠΑ.  

Ωστόσο με το (β) σχετικό ο τότε Δήμαρχος Άνδρου Ι. Γλυνός διευκρίνιζε, ερωτηθείς 

από την ΑΔΑι αναφορικά με την μελλοντική υδροδότηση των οικισμών που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πλούσκας, ότι ήταν στις άμεσες σκέψεις του 

Δήμου (χωρίς όμως να διαθέτει την απαραίτητη προς τούτο νομιμοποίηση καθώς 

όπως προκύπτει από το (ε) σχετικό δύο πρώην Αντιδήμαρχοι δήλωσαν ότι ο κ. 
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Γλυνός έπραξε εν αγνοία τους και ουδέποτε ζήτησε τη γνώμη τους για τη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία) η κατάργηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων ύδρευσης 

στην ευρύτερη περιοχή του έργου κατασκευής ΧΥΤΥ καθώς αυτές παρείχαν δήθεν 

κακής ποιότητας νερό, ότι εξεταζόταν η υδροδότηση της περιοχής με άλλα μέσα 

(χωρίς όμως να κατονομάζονται) και επιπλέον ότι δεν υφίστατο σχέδιο ή μελέτη του 

Δήμου η οποία να προέβλεπε νέες γεωτρήσεις ή έργα υδροληψίας στην περιοχή της 

προτεινόμενης θέσης χωροθέτησης ΧΥΤΥ στην Πλούσκα της Δ.Ε. Υδρούσας.  

Επισημαίνεται ότι το (β) σχετικό έχει συμπεριληφθεί ως δικαιολογητικό στοιχείο στον 

φάκελο της ΜΠΕ ΧΥΤΥ Άνδρου και αποτελεί ένα από τα κρίσιμα έγγραφα αυτού, 

χωρίς ουδέποτε μέχρι σήμερα να έχει ανακληθεί με τη δέουσα διοικητική διαδικασία 

από τη σημερινή δημοτική αρχή του κ. Σουσούδη { βλ. (γ) και (δ) σχετικά}.  

Με δεδομένο το προαναφερόμενο έγγραφο, μεγάλη μερίδα αντιδρώντων κατοίκων 

από την Υδρούσα οι οποίοι επιχειρηματολογούν τεκμηριωμένα κατά της κατασκευής 

ΧΥΤΥ στη θέση Πλούσκα (όπως προτάθηκε από την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. που 

ανέλαβε και συνέταξε την ΜΠΕ - η οποία σημειωτέον εγκρίθηκε με οριακή 

πλειοψηφία - με μια μόνον ψήφο διαφορά - από το Δημοτικό μας Συμβούλιο), 

στράφηκαν προς τον Δήμαρχο κ. Θ. Σουσούδη προκειμένου να λάβει θέση επί της 

τύχης των τριών γεωτρήσεων εν όψει της κατασκευής του ΧΥΤΥ. 

Με το (γ) σχετικό ο τωρινός Δήμαρχος κ. Σουσούδης κάνει λόγο για δήθεν 

λανθασμένα συμπεράσματα και δηλώνει ότι ο Δήμος δεν προτίθεται να καταργήσει 

τις τρείς γεωτρήσεις, ούτε εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης της 

περιοχής του Μπατσίου, προτείνοντας στην ΑΔΑι την απόσυρση από τον φάκελο του 

έργου του επίμαχου εγγράφου του πρώην Δημάρχου Ι. Γλυνού, πρόταση η οποία 

μέχρι σήμερα δεν έχει τελεσφορήσει και  ο Δήμος μας δεσμεύεται επισήμως έναντι 

του ΠΕΣΠΑ με το επίμαχο, ουδέποτε ανακληθέν, έγγραφο περί κατάργησης των 

γεωτρήσεων κλπ.   

Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλείσθε, όπως κατά λόγο αρμοδιότητας, 

διενεργήσετε το συντομότερο δυνατόν τους απαραίτητους ελέγχους στις 

συγκεκριμένες γεωτρήσεις στο νησί μας προκειμένου αρχικά να διασφαλιστεί η 

προστασία της δημόσιας υγείας, και κατόπιν να αναγκασθεί ο Δήμος Άνδρου να 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης και αποκατάστασης των φθαρμένων 

γεωτρήσεων και περαιτέρω φύλαξης αυτών ώστε να παρέχεται στους κατοίκους του 

Μπατσίου καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους επαρκές σε ποιότητα και ποσότητα νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης, απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.  
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Τέλος, παρακαλείσθε όπως διερευνήσετε άμεσα την αιτία που προκάλεσε αυτή την 

καταστροφή και την τριτοκοσμική κατάσταση που εμφανίζουν οι γεωτρήσεις στο 

Μπατσί τη δεδομένη μάλιστα χρονική στιγμή κατά την οποία επίκειται ενώπιον του 

ΠΕΣΠΑ Ν. Αιγαίου, η συζήτηση για την αδειοδότηση κατασκευής ΧΥΤΥ στη θέση 

Πλούσκα παρά τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που αυτή διαθέτει και επιπλέον 

διασφαλίσετε με αντικειμενικά και επιστημονικά δεδομένα ότι η ενδεχόμενη 

κατασκευή ΧΥΤΥ στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα θέσει σε κανένα μελλοντικό 

κίνδυνο την ύπαρξη του νερού και βεβαίως την υγεία των κατοίκων μας που το 

χρησιμοποιούν.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία μας.  

 
 
 

Με τιμή, 
 

 
 
                                              ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου 
    Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης 

 

Συν.: - 13 από τα ως άνω αναφερόμενα ως «Σχετικά» έγγραφα -  

 

 

Δημοτική Παράταξη «Άνδρος της Ζωής μας», Γιάννης Γ. Καπάκης, Επικεφαλής Ελάσσονoς 

Αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου, Απροβάτου, Άνδρος, Τ.Κ. 84503, τηλ.: 6977/693316, e-mail:  

 androstiszoismas@gmail.com 
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