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ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

Εάν το νερό είτε πόσιμο, είτε αυτό που απολαμβάνουμε κάνοντας 
μπάνια στη θάλασσα, δεν είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 
τότε είναι δυνατόν να γίνει το αίτιο μεταφοράς, διασποράς και μετά-
δοσης στον πληθυσμό παθογόνων μικροοργανισμών και επομένως να 
γίνει πρόξενος εκτεταμένων επιδημιών υδρικής προελεύσεως. Είναι 
γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει γίνει μετάδοση ασθενειών 
με το πόσιμο νερό. Οι μικροοργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον για 
την ποιότητα του νερού από άποψη υγιεινής είναι κυρίως οι ιοί, τα 
βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι έλμινθες (helminthes) ή παρασιτικοί 
σκώληκες. Επίσης μερικοί μικροοργανισμοί συνδέονται με προβλή-
ματα οσμής και γεύσης στο νερό καθώς και με εμφανίσεις γλοιωδών 
μικροβιακών μαζών στο εσωτερικό των σωληνώσεων του δικτύου 
διανομής (βακτήρια, φύκη, μύκητες). 

Η Ευρωπαϊκή κανονιστική διάταξη (98/83/CE) θέτει όρια για τις 
ελάχιστες τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων στα πόσιμα νερά 
για να είναι ασφαλή και κατάλληλα για τον άνθρωπο, ήτοι:

• Απουσία Escherichia coli σε 100ml νερού
• Απουσία Enterococcus σε 100ml νερού
• Απουσία Κολοβακτηριοειδών σε 100ml νερού

Τ ο Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγά-
λη έρευνα που πραγματοποιεί αυτό 
το καλοκαίρι, και αφορά την ποιότη-
τα των νερών κολύμβησης σε πολυ-

σύχναστες παραλίες της Ελλάδας αλλά και το 
πόσιμο νερό από τις βρύσες. Σήμερα δίνει στη 
δημοσιότητα τα αποτελέσματα σε νερά κολύμ-
βησης και πόσιμου νερού σε διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας.

Η μεγάλη έρευνα που αφορά τις παραλίες 
αλλά και το νερό από τις βρύσες σε πανελλήνιο 
επίπεδο, άρχισε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί 
στα μέσα του Ιουλίου. Το ΠΑΚΟΕ θα δίνει στα-
διακά στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα από 
τις δειγματοληψίες των νερών κολύμβησης 
στις παραλίες, για να μπορούν να γνωρίζουν 
οι πολίτες που μπορούν να κολυμπούν ελεύθε-
ρα χωρίς να βάζουν την υγεία την δική τους και 
των παιδιών τους σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα 
θα μπορούν να γνωρίζουν και για την ποιότη-
τα του πόσιμου νερού.

Οι δειγματοληψίες αυτές, γίνονται από επι-
στημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ, (χημικοί, βιολό-
γοι κλπ.)

Από κάθε σημείο (παραλία ή βρύση), συλλέ-
γονται δείγματα νερού. Στη συνέχεια τα δείγματα 
αυτά, μεταφέρονται σε ψυγείο και με απόλυτη 
ασφάλεια στα πιστοποιημένα εργαστήρια που 
διαθέτει το ΠΑΚΟΕ και γίνονται οι αναλύσεις. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα απο-
τελέσματα στις παραλίες και στο πόσιμο νερό 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ στα εξής τηλέφωνα: 210 - 
8100805  και  210- 8100804 και 6944-415875

ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ  
ΚΑΙ AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ 

ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO
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Στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας 
ελέγχθηκαν συνολικά 15 σημεία. Από 
αυτές τις παραλίες οι 6 κρίθηκαν ακα-
τάλληλες για κολύμβηση και οι 9 κατάλ-
ληλες. Επίσης ελέγχθηκαν 4 σημεία 
πόσιμου νερού από τα οποία στα δύο, 
το νερό βρέθηκε ακατάλληλο για πόση.

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
θαλασσινού και πόσιμου νερού στις 20 
Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Ευβοίας 
με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. Η μέθοδος ανί-
χνευσης και καταμέτρησης του μικρο-
βιακού φορτίου ή ζωντανού μικροβια-
κού πληθυσμού βακτηρίων E.coli, των 
ολικών κολοβακτηριοειδών και εντερό-
κοκκων, στο αρχικό δείγμα έγινε με την 
μέθοδο Διήθησης δια μέσου μεμβράνης 
πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης ποσότη-
τας (100 ml δείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιάζο-
νται στον παρακάτω πίνακα εκφράζονται 
ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, δηλα-
δή σε Colony Forming Units (CFU) ανά 
100 ml δείγματος νερού (cfu /100 ml).

ΕYΒΟΙΑ
Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου 

θαλασσινού και πόσιμου νερού με την μέθοδο διήθησης από μεμβράνες (MF), στην Εύβοια

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

1 Θαλασσινό. Κουρεντι,50m δεξιά, μπροστά στην Καντίνα  9:35  304 64 64 A
2 Παπαθανασίου 9:45, Θαλασσινό. 230 14 38 A
3 Αχτάκι, μποστά από το Λαουγραφικό μουσείο 10:10, Θαλασσινό. 116 10 50 K
4 Πολιτικά, Η. Ευβοϊκή Ακτή. Θαλασσινό. 200 0 18 K
5 Αγ, Νικόλαος – Μπούρτζι απέναντι από Πιθικουκη 12:22, Θαλασσινό. 236 22 26 A
6 Λευκαντί 12:42, στη στροφή Philoxenia Hotel 0 0 0 K

7 Ερέτρια 13:20, στο Φαρμακείο στη στροφή κοντα στο ουζερί –καφέ Νέα 
Αργος. Θαλασσινό.  250 40 55 A

8 Αγ. Ανδρέας 13:42, ταβέρνα Galazio 216 10 0 K
9 Eva  Camping 13:51, αρχή παραλίας 136 0 4 K

10 Σουβαλα, 14:20, απέναντι από το περίπτερο κοντά στο Lemon Θαλασσινό. 216 8 10 K
11 5m μέσα στη θάλασσα, Αστέρια 14:34 96 4 2 K
12 5m μέσα στη θάλασσα. Ροδιές. 128 2 18 K
13 5m μέσα στη θάλασσαΑγ. Μηνά. 15:05 250 10 30 A
14 5m μέσα στη θάλασσαΒαλοπούλα, κέντρο 2ης Παραλίας, 15:20 136 6 0 K
15 5m μέσα στη θάλασσα Αλυκές … 232 36 18 A
17 Πόσιμο νερό Ερέτρια 13:20, Νέα Αργος 10 2 0 A
18 Πόσιμο νερό. Χαλκίδα, 14:20 Lemon, άσπρο χαρτί, … 0 0 0 K
19 Πόσιμο νερό. Κούλης Ν. Αρτακη, 11:30 0 0 0 K
20 Πόσιμο νερό. Απέναντι από Σουπερ Μαρκετ ProtonKriezotou 11:51 10 0 0 A

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 155  / 30-06-2016
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Κύριε/α Δήμαρχε,           (20/06/2016)
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΠΑΚΟΕ και 

σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Καθαρές θάλασσες» του 
ΟΗΕ, προγραμματίζει ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδη-
λώσεις σε δέκα επιλεγμένους Δήμους της Αττικής, Βοιωτί-
ας & Εύβοιας που έχουν παραλίες με τα καθαρότερα νερά 
κολύμβησης, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν :
1. Ανάρτηση πινάκων των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ για 

το Δήμο σας
2. Εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων όπου οι 

μικροί και μεγάλοι φίλοι μας, θα παρακολουθήσουν ζωντα-
νά τη διαδικασία των αναλύσεων.

3. Σε ειδικό περίπτερο οι μικροί μας φίλοι θα φυτέψουν 
διάφορα φυτά υπό την εποπτεία ειδικού γεωπόνου

4. Περίπτερο με έξυπνες δράσεις προστασίας του Περι-
βάλλοντος και του Καταναλωτή 

5. Έκθεση φωτογραφίας με την ιστορική διαδρομή των 
προβλημάτων του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

6. Προβολή ημίωρου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πλανήτης 
γη, Ώρα μηδέν»

7. Ανοιχτή Δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα του Δήμου
8. Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα .
Για όλα αυτά η συμμετοχή σας, θα είναι η εξής:
1. Εύρεση κατάλληλου χώρου για την ανάπτυξη όλων 

των παραπάνω (πλατεία ή ανοιχτός ελεύθερος χώρος με 
άπλετο φωτισμό), όπου θα υπάρχει η κατάλληλη εξέδρα.

2. Οικονομική συμμετοχή κατά 30% στο συνολικό κόστος 
των οκτώ (8.000)

Ευρώ, δηλαδή 2.400 ευρώ με συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στο 
50% (4000 ευρώ) και του προγράμματος 20% (1.600 ευρώ)

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών 
18:00-22:00 και θα ανακοινωθεί από τα ΜΜΕ.

Η Επιλογή του Δήμου σας, έγινε με αυστηρά επιστημο-
νικά κριτήρια για την καταλληλόλητα των νερών κολύμβη-
σης. Επειδή όμως ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων θα 
κλείσει μέχρι το τέλος Ιουνίου, για τις εκδηλώσεις του Ιου-
λίου και επειδή υπάρχει σειρά προτεραιότητας, σας παρακα-
λούμε να μας απαντήσετε μέχρι τις 22/06/2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο 2108100804.
Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης,  
Πανεπιστημιακός  Ο Γ. Γραμματέας Κων/νος 

 Σολδάτος, Iατρός 

Αφού στείλαμε την παραπάνω επιστολή στον 
Δήμαρχο κο Παγώνη στις 20/06/2016, για την υλο-
ποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης του ΠΑΚΟΕ, στους 
κατοίκους της Χαλκίδας, (άσχετη με τα αποτελέσμα-
τα των μετρήσεων για την καθαρότητα των νερών 
κολύμβησης), συνομίλησα μαζί του στις 21/06/2016 
και μας είπε ότι ο Δήμος αδυνατεί να βάλει έστω και 
τα 2.400€ και δεν μπορεί να το κάνει. Είπαμε στον 
Δήμαρχο ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και πρέ-
πει να γίνει η εκδήλωση της οποίας το συνολικό κόστος 
είναι 8.000€ και το ΠΑΚΟΕ θα βάλει όλα τα χρήματα 
και ο Δήμος δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ και συμφω-
νήσαμε να κάνουμε την εκδήλωση κάποια μέρα. Με 
πήρε μετά από μια εβδομάδα 26/06/2016 η κα Ζλα-
κώνη Αντιδήμαρχος και μου λέει δεν μπορεί να γίνει 
η εκδήλωση στην παραλία θα γίνει σε μια άλλη περι-
οχή, μου έστειλε και φωτογραφίες, εκεί στα Ευρίπεια 
του 2016.Της απαντώ πολύ ευχαρίστως και συνεννο-

ηθήκαμε η εκδήλωση να γίνει στις 15 Ιουλίου, χωρίς 
ο Δήμος να επιβαρυνθεί οικονομικά.

 Εμείς το Δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα το 
βγάλαμε στις 30/06/2016 και επειδή τα αποτελέσμα-
τα δεν «άρεσαν» στην …κυρία Αντιδήμαρχο, έπλασε 
λάσπη στο ΠΑΚΟΕ, με ασύστολα ψεύδη και εξευτε-
λιστικούς χαρακτηρισμούς που θα της έλθει «μπού-
μερανγκ». Μέσα από το facebook της στις 2 Ιουλίου 
ανάρτησε το παρακάτω κείμενο:

 Εκδικητικά λειτούργησε το ΠΑΚΟΕ στο δήμο Χαλκιδέων 
επειδή αρνήθηκε να κάνει εκδήλωση στο στρογγυλό, κόστους 
κάποιων χιλιάδων ευρώ!!!  Έτσι ελαφρά τη καρδιά διακα-
τεχόμενος από συναισθήματα απόρριψης και εκδικητικότη-
τας ο Χ υπεύθυνος της εκδήλωσης, προέβη στις συγκεκρι-
μένες ανακοινώσεις περί ακαταλληλότητας των θαλασσών 
στον καλλικρατικό μας Δήμο!!! Η πρόταση του ΠΑΚΟΕ και οι 
απαιτήσεις τόσο σε υλικοτεχνική κάλυψη όσο και χρηματική, 
για τις ανάγκες της εκδήλωσης, στην διάθεση οποιουδήπο-
τε την ζητήσει!! Οι θάλασσες μας πληρούν όλες τις προϋπο-
θέσεις για να έχουν γαλάζιες σημαίες, οι οποίες κυματίζουν 
από την Πέμπτη εκ νέου για το καλοκαίρι, εφόσον πιστο-
ποιημένα εργαστήρια αφού έχουν γίνει ολες οι διαδικασί-
ες, δίνουν την άδεια. Για την ανάρτηση τους!! Καλά μπάνια 
άφοβα !! Τον φόβο ας τον έχουν οι εκβιαστές με τις δηλώ-
σεις και συμπεριφορές τους!!

Και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας κος Φάνης Σπανός 
απάντησε μέσω eviazoom τα εξής:

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
http://www.eviazoom.gr

Εύβοια: Ο Φάνης Σπανός αμφισβητεί τα αποτελέ-
σματα του ΠΑΚΟΕ με τις ακατάλληλες παραλίες για 
κολύμβηση - «Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά»

1.7.16 EVIAZOOM.GR ΕΥΒΟΙΑ 
«Άστοχη, παραπλανητική και αντεπιστημονική η ανακοί-

νωση του ΠΑΚΟΕ για δήθεν ακαταλληλότητα των ακτών 
της Εύβοιας. Εντός της ημέρας θα εκδοθεί επίσημη ανακοί-
νωση για αποκατάσταση της αλήθειας και επισήμανση των 
σφαλμάτων του δημοσιεύματος. Κοινώς, κάντε το μπάνιο 
σας και το μεσημέρι διαβάστε την ανακοίνωσή μας!» έγρα-
ψε στο facebook ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Φάνης 
Σπανός και στη συνέχεια εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνω-
ση από την Π.Ε. Εύβοιας:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Εύβοιας ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με πρό-
σφατα δημοσιεύματα για την ποιότητα των νερών των ακτών 
κολύμβησης του Νομού.

Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από 
την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/τΒ΄/26-09-
09) ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2006/7/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών 
των ακτών κολύμβησης του Νομού πραγματοποιούνται δειγ-
ματοληψίες. Τα δείγματα εξετάζονται από το Κεντρικό Εργα-
στήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας. Τα 
σημεία δειγματοληψίας για το έτος 2016 έχουν προσδιορι-
στεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1189/42717/09-
03-16 Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 6Γ28ΟΡ10-Γ7Τ). Το Μάιο και τον 
Ιούνιο του 2016 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού 
από 35 ακτές κολύμβησης της Εύβοιας.

Τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβη-
σης που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότη-
τας» [εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 100 και κολοβακτηρίδια 
E. Coli (cfu/100ml )<250].

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
στο από 155/30.06.2016 Δελτίο Τύπου δημοσιεύει πίνακα 
αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης 
στην περιοχή της Εύβοιας και έχει προβεί στο “χαρακτηρι-
σμό” κάποιων εξ' αυτών ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση. 
Ο χαρακτηρισμός αυτός (τον οποίο δεν προβλέπεται να κάνει 
ένας μη κρατικός φορέας) προέκυψε από μέτρηση των ολι-
κών κολοβακτηριοειδών με επίκληση μάλιστα της ως άνω 

2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία παύει τη χρήση αυτού 

του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηριοειδή) για την αξιολόγηση 
της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης.

Τούτων δοθέντων, οι μόνες παράμετροι που σύμφωνα με 
την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία και εθνική νομοθεσία εξετά-
ζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι η συγκέντρω-
ση των κολοβακτηριδίων (E. Coli) και η συγκέντρωση των 
εντερόκοκκων. Με βάση αυτές, τα νερά κολύμβησης κατη-
γοριοποιούνται ως “εξαιρετικής ποιότητας”, “καλής ποιό-
τητας”, “επαρκούς ποιότητας” και “ανεπαρκούς ποιότητας”.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτελεσμάτων του ΚΕΔΥ για 
την Π.Ε. Εύβοιας, το σύνολο των υδάτων των ακτών που 
εξετάστηκαν, περιλαμβανομένων και εκείνων που “αξιολογή-
θηκαν” ως “ακατάλληλα” από το ΠΑΚΟΕ (Κουρέντι, Παπαθα-
νασίου, Μπούρτζι, Άγιος Μηνάς, Αλυκές, Ερέτρια), ανήκουν 
όχι απλώς στην κατηγορία “επαρκούς ποιότητας” (κατάλληλα 
νερά κολύμβησης), αλλά στην κατηγορία “εξαιρετικής ποι-
ότητας”. Συγκεκριμένα, έχουν συγκεντρώσεις πολύ μικρό-
τερες από 100 cfu εντερόκοκκων ανά 100ml και από 250 
cfu κολοβακτηριδίων (E. Coli) ανά 100ml, που είναι τα σχε-
τικά εκ του Νόμου όρια. Επισημαίνεται δε, ότι το ίδιο αποτέ-
λεσμα (“εξαιρετική ποιότητα”) θα προέκυπτε για το σύνολο 
των υπό εξέταση υδάτων, ακόμη και αν για την αξιολόγηση 
λαμβάνονταν υπόψη οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών συνεχίζεται και θα επα-
ναλαμβάνεται όπου και όταν αυτό απαιτείται.

Ενημερώνεται το κοινό ότι γενικά συνιστάται η αποφυγή 
κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολί-
ων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια 
εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, 
στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βρο-
χόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.

●●●

Χαλκίδα: Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ καταθέτει μήνυση 
και αγωγή στη Λίλιαν Ζλακώνη για τις δηλώσεις της 
στο facebook

4.7.16 EVIAZOOM.GR ΕΥΒΟΙΑ 
Χαλκίδα: Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ καταθέτει μήνυση 

και αγωγή στη Λίλιαν Ζλακώνη για τις δηλώσεις της στο 
facebook (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
μίλησε αποκλειστικά στο EviaZoom.gr, τονίζοντας ότι την 
Δευτέρα (04-07-2016) θα υποβάλει μήνυση και αγωγή κατά 
της Αντιδημάρχου του Δήμου Χαλκιδέων και προέδρου του 
ΔΟΑΠΠΕΧ, Λίλιαν Ζλακώνη, για τις δηλώσεις (δείτε εδώ) 
που έκανε η ίδια στο facebook κατά του ΠΑΚΟΕ, με αφορ-
μή τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σχετικά με τις ακα-
τάλληλες παραλίες της Εύβοιας...

"Τα χρήματα που θα πάρουμε από την αγωγή θα τα κατα-
θέσουμε για την δημιουργία μονάδας βελτίωσης βιολογι-
κού καθαρισμού που υπολειτουργεί στη Χαλκίδα και είναι 
της κακιάς ώρας και ταυτόχρονα και για τα σκουπίδια που 
ακόμη ταλανίζουν την πόλη των Χαλκιδέων."

Η «Αντιδήμαρχος» παρά το γεγονός ότι γνώριζε πολύ 
καλά το ιστορικό της πρότασης του ΠΑΚΟΕ στον Δήμαρ-
χο κο Παγώνη στις 20/06/2016, για την υλοποίηση ενημε-
ρωτικής εκδήλωσης του ΠΑΚΟΕ, στους κατοίκους της Χαλ-
κίδας,(άσχετη με τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την 
καθαρότητα των νερών κολύμβησης), και την συνομιλία που 
είχα μαζί του στις 21/06/2016 και μου είπε ότι ο Δήμος 
αδυνατεί να βάλει έστω και τα 2.400€ και δεν μπορεί να το 
κάνει, είπα στο Δήμαρχο ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερω-
θεί και πρέπει να γίνει η εκδήλωση της οποίας το συνολικό 
κόστος της εκδήλωσης είναι 8.000€ και το ΠΑΚΟΕ θα βάλει 
όλα τα χρήματα και ο Δήμος δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ 
και συμφωνήσαμε να κάνουμε την εκδήλωση κάποια μέρα.

Με πήρε μετά από μια εβδομάδα η κ. Ζλακώνη και μου 
λέει δεν μπορεί να γίνει η εκδήλωση στην παραλία θα γίνει 
σε μια άλλη περιοχή, μου έστειλε και φωτογραφίες, εκεί στα 
Ευρίπεια του 2016.Της απαντώ πολύ ευχαρίστως και συνεν-
νοηθήκαμε η εκδήλωση να γίνει στις 15 Ιουλίου, χωρίς ο 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ... ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
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Δήμος να επιβαρυνθεί οικονομικά.
 Εμείς το Δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα το βγάλα-

με στις 30/06/2016 και επειδή τα αποτελέσματα δεν «άρε-
σαν» στην …κυρία Αντιδήμαρχο, έπλασε λάσπη στο ΠΑΚΟΕ, 
με ασύστολα ψεύδη και εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς 
που θα της έλθει «μπούμερανγκ». 

Διαβάζουμε λοιπόν η κ. Ζλακώνη να λέει: Εκδικητικά 
λειτούργησε το ΠΑΚΟΕ στο δημο Χαλκιδέων επειδη αρνή-
θηκε να κάνει εκδηλωση στο στρογγυλό, κόστους κάποιων 
χιλιάδων ευρω!!! Ετσι ελαφρά τη καρδια διακατεχόμενος απο 
συναισθήματα απόρριψης και εκδικητικότητας ο Χ υπεύθυ-
νος της εκδήλωσης. Ποιος είναι ο Χ υπεύθυνος της εκδή-
λωσης; Τρελή είναι τελείως αυτή; Έτσι ακριβώς όπως σας 
το λέω θα το γράψετε. Έχουμε καταγράψει και την συζήτη-
ση που έχουμε κάνει με την Ζλακώνη εγώ και την συζήτηση 
που έχω κάνει με τον δήμαρχο. Δωρεάν λοιπόν θα κάναμε 
μια εκδήλωση στο Δήμο Χαλκιδέων για να ενημερωθεί ο 
κόσμος για να παρακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό συγκρό-
τημα του ΠΑΚΟΕ και όλα τα άλλα τα περίπτερα με διάφορες 
δράσεις του ΠΑΚΟΕ. Δωρεάν, κανένα ευρώ δεν ζητήσαμε! 
Και γιαυτό το λόγο στην κ.Ζλακώνη θα υποβάλει την Δευ-
τέρα μήνυση και αγωγή ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ. 
Τα χρήματα που θα πάρουμε από την αγωγή θα τα καταθέ-
σουμε για την δημιουργία μονάδας βελτίωσης βιολογικού 
καθαρισμού που υπολειτουργεί στη Χαλκίδα και είναι της 
κακιάς ώρας και ταυτόχρονα και για τα σκουπίδια που ακό-
μη ταλανίζουν την πόλη των Χαλκιδέων."

●●●

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /04-07-2016
ΘΕΜΑ: ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΛΗΘΗΣ  

ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ Η ΔΗΛΩΣΗ Ζλακώνη
Μήνυση και αγωγή θα καταθέσει το ΠΑΚΟΕ, σε βάρος 

της «Αντιδημάρχου» Χαλκιδέων Ζλακώνη, επειδή μέσω του 
facebook και του φερέφωνου της «EviaZoom» καταφέρθηκε 
εναντίον του ΠΑΚΟΕ με ψευδέστατους και βαρείς χαρακτη-
ρισμούς με αφορμή το Δελτίο Τύπου 155/30-06-2016, που 
εξέδωσε το ΠΑΚΟΕ για την έρευνα του για διάφορες περιο-
χές κολύμβησης και δειγμάτων πόσιμου νερού στην Εύβοια.

Η «Αντιδήμαρχος» παρά το γεγονός ότι γνώριζε πολύ 
καλά το ιστορικό της πρότασης του ΠΑΚΟΕ στον Δήμαρ-
χο κο Παγώνη στις 20/06/2016, για την υλοποίηση ενη-
μερωτικής εκδήλωσης του ΠΑΚΟΕ, στους κατοίκους της 
Χαλκίδας,(άσχετη με τα αποτελέσματα των μετρήσεων για 
την καθαρότητα των νερών κολύμβησης) και την συζήτη-
ση που είχε η ίδια με τον εκπρόσωπο του ΠΑΚΟΕ (είναι 
καταγεγραμμένη στις 27/06/2016) κατά την οποία της 
δηλώθηκε όπως και στον Δήμαρχο ότι το ΠΑΚΟΕ, «ΔΕΝ 
ΖΗΤΑΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩ-
ΣΗ» παρά μόνο το χώρο για αυτήν, η οποία προσδιορίστηκε 
από την ίδια –αντιδήμαρχο- με φωτογραφίες που έστειλε 
στο ΠΑΚΟΕ καθώς και την ημερομηνία που προσδιόρι-
σε 15/07/2016, αλλά επειδή τα αποτελέσματα της έρευ-
νας του ΠΑΚΟΕ, δεν «άρεσαν» στην… κυρία Αντιδήμαρχο, 
έπλασε λάσπη στο ΠΑΚΟΕ, που θα τις έλθει μπούμερανγκ, 
με ασύστολα ψεύδη και εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς.

Επίσης σε αρμονία με την αντιδήμαρχο και ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Σπανός, προσπάθησε να διαμορφώσει μια 
άλλη εικόνα αναφέροντας τα αποτελέσματα των αναλύσε-
ων του Υπουργείου Υγείας όμως μετά το Δελτίο Τύπου του 
ΠΑΚΟΕ (01-07-2016),και με χαρακτηρισμούς που αναφέ-
ρει στο «φερέφωνο» του Evia Zoom «Άστοχη, παραπλανη-
τική και αντιεπιστημονική» είναι υβριστικοί και συκοφαντι-
κοί και αυτούς οφείλει να τους αντικρούσει στα δικαστήρια, 
όπου θα κληθεί να απολογηθεί.

Όμως όπως διαπιστώνεται το «κουκούλωμα» βολέβει 
τους εξουσιαστές και όχι η ανάδειξη των προβλημάτων. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το φερέφωνο της 
αντιδημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη στις 02/07/2016 
Τσοκανής του Evia Zoom με το ΠΑΚΟΕ, αναλύθηκε εκτενώς 
το παρασκήνιο της ιστορίας με την Ζλακώνη. Όμως αυτός 
προτίμησε να προβάλλει τις συκοφαντίες και ύβρεις της …
κυρίας Αντιδημάρχου, από το Σάββατο 02/07/2016 μέχρι 
και τη Δευτέρα 04/07/2016 παρά την αλήθεια όπως είναι 
καταγεγραμμένη στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις Δημάρ-

χου, Αντιδημάρχου και Τσοκανή.
Για την «ταμπακιέρα» όμως κανένας δεν μιλάει. Τι γίνε-

ται με το πόσιμο νερό της Χαλκίδας ;
Σε ένα μήνα θα δημοσιευθεί η έρευνα του ΠΑΚΟΕ για 

τις βιομηχανίες του Νομού.
Τότε να δούμε τι θα πουν ο Αντιπεριφερειάρχης και η …

Αντιδήμαρχος και τα φερέφωνά τους .

●●●

Ο ΔΟΑΠΠΕΧ απαντά στο ΠΑΚΟΕ: «Οι μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ συμφωνούν μόνο με τα ρεύματα του Ευρί-
που» - Στη δημοσιότητα η επιστολή Χριστοδουλάκη 
που εστάλη στις 20/6 στον Παγώνη

4.7.16 EVIAZOOM.GR ΕΥΒΟΙΑ 
Δείτε την απαντητική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΟΑΠ-

ΠΕΧ για τον ΠΑΚΟΕ: 
Μετά την προσωπική επίθεση που δέχθηκε η πρόεδρος 

του ΔΟΑΠΠΕΧ, Λίλιαν Ζλακώνη, σε πρόσφατη ανακοίνω-
ση του ΠΑΚΟΕ (4/7/16), η πρόεδρος αναμένει με ιδιαίτερη 
αγωνία την προσφυγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, για 
να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των μετρήσεών του, οι οποί-
ες φαίνεται ότι ξεπερνούν και την εναλλαγή των ρευμάτων 
του Ευρίπου.

Και για του λόγου το αληθές, σας αποστέλλουμε την 
πρόταση συνεργασίας του ΠΑΚΟΕ με το Δήμο Χαλκιδέων, 
με αρ.πρωτ.8132/20-6-16, στο πρόλογο της οποίας ανα-
φέρονται τα εξής:

Κύριε/α Δήμαρχε,
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΠΑΚΟΕ και 

σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Καθαρές θάλασσες» του 
ΟΗΕ, προγραμματίζει ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδη-
λώσεις σε δέκα επιλεγμένους Δήμους της Αττικής, Βοιωτί-
ας & Εύβοιας που έχουν παραλίες με τα καθαρότερα νερά 
κολύμβησης, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ….

Και η επιστολή του ΠΑΚΟΕ καταλήγει…
Η Επιλογή του Δήμου σας, έγινε με αυστηρά επιστημο-

νικά κριτήρια για την καταλληλόλητα των νερών κολύμβη-
σης. Επειδή όμως ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων θα 
κλείσει μέχρι το τέλος Ιουνίου, για τις εκδηλώσεις του Ιου-
λίου και επειδή υπάρχει σειρά προτεραιότητας, σας παρακα-
λούμε να μας απαντήσετε μέχρι τις 22/06/2016..

Η συγκεκριμένη επιστολή όπως διαπιστώνετε, έχει ημε-
ρομηνία 20-6-16 και θάλασσες πεντακάθαρες. Μετά την 
αντιπρόταση του Δήμου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
του στις 10-7-16, για άλλο χώρο από το στρογγυλό ή άλλη 
ημερομηνία, καθώς στον ίδιο χώρο και την ίδια ημερομηνία 
θα λειτουργεί η έκθεση Ευβοϊκών Προϊόντων (της Ομοσπ. 
Εμπ. Συλ. Εύβοιας), το ΠΑΚΟΕ, εντός 10 ημερών επανέρ-
χεται με το υπ’ αριθμ. 155/30-6-16 Δελτίο τύπου, με θέμα: 
«Νέα έρευνα: Οι κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες 

της Εύβοιας», όπου ακτές μας ως δια μαγείας και χωρίς να 
έχει προκύψει κάποιο έκτακτο γεγονός, παρουσιάζονται ως 
ακατάλληλες.???

Και επειδή η αξιοπιστία έχει και συνέχεια…στην πρόσφατη 
ανακοίνωσή του (4/7/16) το ΠΑΚΟΕ, αναφέρει με κεφαλαία 
κιόλας γράμματα, ότι ΤΟ ΠΑΚΟΕ, «ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ». Σε συνέχεια λοιπόν 
της προγενέστερης επιστολής-πρότασης (20/6), λένε τα εξής:

Για όλα αυτά η συμμετοχή σας, θα είναι η εξής:
1. Εύρεση κατάλληλου χώρου για την ανάπτυξη όλων 

των παραπάνω (πλατεία ή ανοιχτός ελεύθερος χώρος με 
άπλετο φωτισμό), όπου θα υπάρχει η κατάλληλη εξέδρα.

2. Οικονομική συμμετοχή κατά 30% στο συνολικό κόστος 
των οκτώ (8.000) Ευρώ, δηλαδή 2.400 ευρώ με συμμετο-
χή του ΠΑΚΟΕ στο 50% (4000 ευρώ) και του προγράμμα-
τος 20% (1.600 ευρώ).

Για να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το θέατρο του παραλό-
γου, στο οποίο κάποιοι…και για δικούς τους λόγους επιθυ-
μούν να συμμετέχουμε είτε ως θιασώτες, είτε ως θεατές, 
τους γνωρίζουμε στα παιχνίδια τους, δεν τους επιτρέπουμε 
να παίζουν με την πόλη της Χαλκίδας και να δημιουργούν 
ανησυχία στους πολίτες-επισκέπτες, μέσω ανυπόστατων και 
παραπλανητικών ανακοινώσεων, οι οποίες πέραν της δυσφή-
μησης, στους δύσκολους καιρούς που περνά η χώρα μας, 
προκαλούν τεράστια οικονομική και τουριστική ζημία στους 
επαγγελματίες και την πόλη.

Αν αυτός είναι ο σκοπός τους, επιφυλασσόμεθα παντός 
νομίμου δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της αλή-
θειας και διαφύλαξη των συμφερόντων μας, ως πόλη και 
Ν. Εύβοιας.

Γιαυτό καταλήγοντας σας προτείνουμε… «τα κουβαδάκια 
σας και σ’ άλλη παραλία»… γιατί η στραβός είναι ο γιαλός? 
ή στραβά αρμενίζετε?, καθώς μετά από όλα αυτά οι πολίτες 
έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους!

●●●

http://www.eviakosmos.gr
Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά στις παραλίες της 

Εύβοιας που έβγαλε «ακατάλληλα» το (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) σύμ-
φωνα με τις υπηρεσίες της Π.Ε Ευβοιας

Κυριακή, 03 Ιούλιος 2016 17:54
Ανακοίνωση της Π.Ε Εύβοιας για την καταλληλότητα 

των νερών σε παραλίες της Εύβοιας που το ΠΑΚΟΕ έκρι-
νε ακατάλληλες:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Εύβοιας ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με πρό-
σφατα δημοσιεύματα για την ποιότητα των νερών των ακτών 
κολύμβησης του Νομού.

Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από 
την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/τΒ΄/26-09-
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09) ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2006/7/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών 
των ακτών κολύμβησης του Νομού πραγματοποιούνται δειγ-
ματοληψίες. Τα δείγματα εξετάζονται από το Κεντρικό Εργα-
στήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας. Τα 
σημεία δειγματοληψίας για το έτος 2016 έχουν προσδιορι-
στεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1189/42717/09-
03-16 Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 6Γ28ΟΡ10-Γ7Τ). Το Μάιο και τον 
Ιούνιο του 2016 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού 
από 35 ακτές κολύμβησης της Εύβοιας.

Τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβη-
σης που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότη-
τας» [εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 100 και κολοβακτηρίδια 
E. Coli(cfu/100ml )<250].

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
στο από 155/30.06.2016 Δελτίο Τύπου δημοσιεύει πίνακα 
αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης 
στην περιοχή της Εύβοιας και έχει προβεί στο “χαρακτηρι-
σμό” κάποιων εξ' αυτών ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση. 
Ο χαρακτηρισμός αυτός (τον οποίο δεν προβλέπεται να κάνει 
ένας μη κρατικός φορέας) προέκυψε από μέτρηση των ολι-
κών κολοβακτηριοειδών με επίκληση μάλιστα της ως άνω 
2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία παύει τη χρήση αυτού 
του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηριοειδή) για την αξιολόγηση 
της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης.

Τούτων δοθέντων, οι μόνες παράμετροι που σύμφωνα με 
την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία και εθνική νομοθεσία εξετά-
ζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι η συγκέντρω-
ση των κολοβακτηριδίων (E. Coli) και η συγκέντρωση των 
εντερόκοκκων. Με βάση αυτές, τα νερά κολύμβησης κατη-
γοριοποιούνται ως “εξαιρετικής ποιότητας”, “καλής ποιό-
τητας”, “επαρκούς ποιότητας” και “ανεπαρκούς ποιότητας”.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτελεσμάτων του ΚΕΔΥ για 
την Π.Ε. Εύβοιας, το σύνολο των υδάτων των ακτών που 
εξετάστηκαν, περιλαμβανομένων και εκείνων που “αξιολογή-
θηκαν” ως “ακατάλληλα” από το ΠΑΚΟΕ (Κουρέντι, Παπαθα-
νασίου, Μπούρτζι, Άγιος Μηνάς, Αλυκές, Ερέτρια), ανήκουν 
όχι απλώς στην κατηγορία “επαρκούς ποιότητας” (κατάλληλα 
νερά κολύμβησης), αλλά στην κατηγορία “εξαιρετικής ποιό-
τητας”. Συγκεκριμένα, έχουν συγκεντρώσεις πολύ μικρότε-
ρες από 100 cfuεντερόκοκκων ανά 100ml και από 250 cfu 
κολοβακτηριδίων (E. Coli) ανά 100ml, που είναι τα σχετι-
κά εκ του Νόμου όρια. Επισημαίνεται δε, ότι το ίδιο αποτέ-
λεσμα (“εξαιρετική ποιότητα”) θα προέκυπτε για το σύνολο 
των υπό εξέταση υδάτων, ακόμη και αν για την αξιολόγηση 
λαμβάνονταν υπόψη οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών συνεχίζεται και θα επα-
ναλαμβάνεται όπου και όταν αυτό απαιτείται.

Ενημερώνεται το κοινό ότι γενικά συνιστάται η αποφυγή 
κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολί-
ων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια 
εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, 
στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βρο-
χόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.

Χαλκίδα, 1η Ιουλίου 2016
Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας

Π.Ε. Εύβοιας
Βασίλειος Λαγός

Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Πτχ. Μηχ/γος Μηχ/κος

●●●

https://soropoulos.wordpress.com
http://www.eviazoom.gr/
http://psaxniwths.blogspot.gr/
http://www.eviawelle.gr/
http://thepolisproject.gr/
http://www.offmagazine.gr

●●●

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΠΑΚΟΕ
http://www.eviawelle.gr/

Ακατάλληλες παραλίες στην Εύβοια: Ο πρόεδρος 
του ΠΑΚΟΕ απαντά στον Φάνη Σπανό – «Μαϊμού οι 
γαλάζιες σημαίες! Για τον κ.Σπανό έπρεπε να βγάλουμε 
κατάλληλες όλες τις παραλίες! Δεν γίνεται αυτό κ.Σπα-
νέ, πάρτε το χαμπάρι ότι πια τελείωσαν τα παιχνίδια 
των σκοπιμοτήτων και των δολιοφθορών» (ΒΙΝΤΕΟ)

 Ιούλ 04, 2016 
Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

μιλάει αποκλειστικά στο EviaZoom.gr και απαντά στον Αντι-
περιφερειάρχη Εύβοιας, Φάνη Σπανό, ο οποίος αμφισβήτη-
σε με επίσημη ανακοίνωση τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ, 
σύμφωνα με τα οποία, πολλές πολυσύχναστες παραλίες 
είναι τελικά ακατάλληλες για κολύμβηση, όπως στις Αλυκές, 
στο Κουρέντι, στη Πλαζ Παπαθανασίου, στον Άγιο Νικόλαο 
-Μπούρτζι, στην Ερέτρια, και στον Άγιο Μηνά…

Ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Μήπως έπρεπε να βγάλουμε καθαρές όλες τις παραλίες 
της Εύβοιας με την ευθύνη του Σπανού; δεν το κάνουμε! 
Το 75% των παραλιών της Εύβοιας είναι κατάλληλες για 
κολύμβηση! Εμείς δεν εξυπηρετούμε κανέναν συμφέρον! 
Για το πόσιμο νερό που βγήκε ακατάλληλο στα Πολιτικά και 
στην Ερέτρια κανένας δεν μιλάει! Τώρα βγαίνει ο κ.Σπανός 
και λέει διάφορα πράγματα. 

Δεν έγιναν ταυτόχρονα οι μετρήσεις, αυτή η θέση που 
παίρνει είναι απαράδεκτη. Ξέρει πολύ καλά σαν Αντιπερι-
φερειάρχης, ότι με την Περιφέρεια Στερεάς έχουμε τερά-
στια διαμάχη για πολλά θέματα όπως με τον Ασωπό. Κρύβει 
σκοπιμότητες η ανακοίνωση του Φάνη Σπανού. Όταν στις 
15 παραλίες, οι 10 είναι κατάλληλες και οι 5 είναι ακατάλ-
ληλες, για τον κ. Σπανό έπρεπε να τα βγάλουμε όλα κατάλ-
ληλα! Δεν γίνεται αυτό κ.Σπανέ, πάρτε το χαμπάρι ότι πια 
τελείωσαν τα παιχνίδια των σκοπιμοτήτων και των δολιο-
φθορών…»

●●●

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
http://www.eviaportal.gr/ 

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών σε θάλασσες στην 
Εύβοια συνεχίζεται και θα επαναλαμβάνεται όπου και 
όταν αυτό απαιτείται

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Εύβοιας, Βασίλειος Λαγός με σχε-
τική ανακοίνωση ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με πρό-
σφατα δημοσιεύματα για την ποιότητα των νερών των ακτών 
κολύμβησης του Νομού. Παραλία Αλυκές, Δροσιά Χαλκίδας

Παραλία Αλυκές, Δροσιά Χαλκίδας
Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από 

την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 με την οποία ενσωματώ-
νεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία στην Εθνική Νομοθεσία.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών 
των ακτών κολύμβησης του Νομού πραγματοποιούνται δειγ-
ματοληψίες. 

Τα δείγματα εξετάζονται από το Κεντρικό Εργαστήριο 
Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας. Τα σημεία 
δειγματοληψίας για το έτος 2016 έχουν προσδιοριστεί σύμ-
φωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1189/42717/09-03-16 
Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας (ΑΔΑ 6Γ28ΟΡ10-Γ7Τ). Το Μάιο και τον Ιούνιο 
του 2016 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού από 35 
ακτές κολύμβησης της Εύβοιας.

Τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβησης 
που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας» 
[εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 100 και κολοβακτηρίδια E. 
Coli (cfu/100ml )<250].

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) 
στο από 155/30.06.2016 Δελτίο Τύπου δημοσιεύει πίνακα 
αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης 
στην περιοχή της Εύβοιας και έχει προβεί στο “χαρακτηρι-
σμό” κάποιων εξ' αυτών ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση. 

Ο χαρακτηρισμός αυτός (τον οποίο δεν προβλέπεται να 

κάνει ένας μη κρατικός φορέας) προέκυψε από μέτρηση των 
ολικών κολοβακτηριοειδών με επίκληση μάλιστα της ως άνω 
2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία παύει τη χρήση αυτού 
του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηριοειδή) για την αξιολόγηση 
της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης.

Τούτων δοθέντων, οι μόνες παράμετροι που σύμφωνα 
με την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία και εθνική νομοθεσία 
εξετάζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι η συγκέ-
ντρωση των κολοβακτηριδίων (E. Coli) και η συγκέντρωση 
των εντερόκοκκων. Με βάση αυτές, τα νερά κολύμβησης 
κατηγοριοποιούνται ως “εξαιρετικής ποιότητας”, “καλής ποι-
ότητας”, “επαρκούς ποιότητας” και “ανεπαρκούς ποιότητας”.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτελεσμάτων του ΚΕΔΥ 
για την Π.Ε. Εύβοιας, το σύνολο των υδάτων των ακτών 
που εξετάστηκαν, περιλαμβανομένων και εκείνων που “αξι-
ολογήθηκαν” ως “ακατάλληλα” από το ΠΑΚΟΕ (Κουρέντι, 
Παπαθανασίου, Μπούρτζι, Άγιος Μηνάς, Αλυκές, Ερέτρια), 
ανήκουν όχι απλώς στην κατηγορία “επαρκούς ποιότητας” 
(κατάλληλα νερά κολύμβησης), αλλά στην κατηγορία “εξαι-
ρετικής ποιότητας”. 

Συγκεκριμένα, έχουν συγκεντρώσεις πολύ μικρότερες 
από 100 cfu εντερόκοκκων ανά 100ml και από 250 cfu 
κολοβακτηριδίων (E. Coli) ανά 100ml, που είναι τα σχετι-
κά εκ του Νόμου όρια. Επισημαίνεται δε, ότι το ίδιο αποτέ-
λεσμα (“εξαιρετική ποιότητα”) θα προέκυπτε για το σύνολο 
των υπό εξέταση υδάτων, ακόμη και αν για την αξιολόγηση 
λαμβάνονταν υπόψη οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών συνεχίζεται και θα επα-
ναλαμβάνεται όπου και όταν αυτό απαιτείται.

Ενημερώνεται το κοινό ότι γενικά συνιστάται η απο-
φυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυ-
ροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα 
στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασί-
ας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά 
από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων 
συνεχούς ροής.

●●●

http://www.eviaportal.gr/
Καθαρές οι ακτές μας λέει ο Δήμος Χαλκιδέων
Στην δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος Χαλκιδέων τα απο-

τελέσματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, τα οποία αντικρούουν τα προβλήματα 
καταλληλότητας που έδειχνε η προηγούμενη έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ. Παραλία Αλυκές, Δροσιά Χαλκίδας

Παραλία Αλυκές, Δροσιά Χαλκίδας
Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/7 καθορίζει τους όρους και 

τις προϋποθέσεις καθαρότητας και καταλληλότητας των 
θαλασσίων υδάτων για κολύμβηση και ορίζει τους αρμό-
διους φορείς για την λήψη μετρήσεων, μέτρων προστασί-
ας της φύσης κλπ.

Σε εφαρμογή αυτής της Οδηγίας ο ΔΟΑΠΠΕΧ απευθύν-
θηκε σε κρατικά πιστοποιημένα εργαστήρια, και προέβη στον 
έλεγχο των ακτών με πιστοποιημένες μετρήσεις, οι οποίες 
είναι απολύτως απαραίτητες, για την πιστοποίηση καταλ-
ληλότητας και έγκρισης για την ένταξη μια παραλίας, στο 
πρόγραμμα των ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ, στο οποίο οι όροι 
ένταξης είναι αυστηρότατοι και με τακτικούς ελέγχους από 
αρμόδια κλιμάκια, μέχρι και το τέλος της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οποιαδήποτε άλλη μέτρη-
ση μη πιστοποιημένου άλλου φορέα, δεν αποτελεί κριτήριο 
για την καταλληλότητα μια παραλίας. 

Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται μόνο από επίσημη ανα-
κοίνωση κρατικού πιστοποιημένου φορέα και από το Λιμε-
ναρχείο. 

Εξ αυτών προκύπτει ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που 
έχει λάβει ο ΔΟΑΠΠΕΧ, τις οποίες προσκόμισε στην Ελλη-
νική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και αποτέλεσαν κρι-
τήριο για την ένταξη ακτών μας στο πρόγραμμα Γαλάζιας 
Σημαίας, οι ενδείξεις είναι μηδενικές και η καθαρότητα των 
θαλασσίων υδάτων δεδομένη. 

Για το λόγο αυτό, από σήμερα ήδη σε τρείς παραλίες του 
Δήμου Χαλκιδέων: την Πλαζ Αστέρια, στις Αλυκές Δροσιάς 
και στο Λευκαντί, κυματίζουν οι Γαλάζιες Σημαίες.
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ ΤΗΣ 

Στο νησί της Σαλαμίνας πραγμα-
τοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύ-
σεις σε σύνολο  15 σημείων. Από αυτές 
τις παραλίες οι 8 κρίθηκαν ακατάλλη-
λες για κολύμβηση  και οι 7 κατάλλη-
λες. Επίσης ελέγχθηκαν 5 σημεία πόσι-
μου νερού, όπου και στα  5 σημεία  το 
νερό βρέθηκε ακατάλληλο για ανθρώ-
πινη κατανάλωση

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού και πόσιμου  νερού στις 
21 Ιουνίου 2016  στη Σαλαμίνα με τις 
παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσι-
άζονται στον παρακάτω πίνακα εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου 
θαλασσινού και πόσιμου νερού με την μέθοδο διήθησης από μεμβράνες (MF), στη Σαλαμίνα

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

1 Καματερού, λίγο πριν τη διασταύρωση Κάλβου, στην παλιά ράμπα των 
πλοίων 9:01 298 0 60 Α

2 Ναυπηγεία Αρχ.Λιμάνι (Μπεκρή) απέναντι από δρόμο Αγ.Τριάδος  
(Καμινάκια) 9:16 90 0 10 Κ

3 Ναυπηγεία Κυνοσούρα αριστερά από Τύμβο 9:36 388 26 0 Α
4 Κοντά στο Φάρο απέναντι από Ψυτάλλεια 10:07 180 2 16 Α
5 Λιμνιώνα Bay δίπλα στην καφετέρια 10:26 190 30 0 Κ
6 Παραλία Σεληνιών απέναντι από Notos 10:41 242 4 0 Α
7 Κύριζα δόπλα στο μικρό λιμάνι,mini παιδική χαρά 11:18 304 2 0 Α
8 Αιάντιο δίπλα στο λιοτρίβι 11η στάση, 11:38 214 2 22 Κ
9 Μνημείο, σημείο παρέλασης,Joy café  12:00 238 40 70 Α

10 Ανάχωμα ferry boat Φανερωμένη, κοντά  στην εκκλησία Παντελεήμονα & 
Αγ.Φανουρίου  12:27 146 4 20 Κ

11 Έναντι δεξιά από ferry boat Φανερωμένη 12:38 232 6 0 Κ
12 Ψιλή άμμος Remember Disco 12:50 0 0 0 Κ
13 Βασιλικά , Free time, Snack bar Ψητοπωλείο 13:05 394 20 80 Α
14 Μπατσί ,δεξιά βράχια 13:30 276 4 10 Α
15 Πλάζ-Παραλία Περάματος δίπλα στα Ferry boat 14:59 90 6 36 Κ
01 Πόσιμο νερό: Notos café παραλία Σεληνιών 10:45 20 0 34 Α
02 Πόσιμο νερό : Αιάντειο, Λιοτρίβι 11:38 170 0 0 Α
03 Πόσιμο νερό : Joy café σημείο παρέλασης 12:00 20 0 0 Α
04 Πόσιμο νερό: Ψιλή Άμμος Remember Disco 12:50 84 0 16 Α
05 Πόσιμο νερό : Βασιλικά free time 13:05 20 0 6 Α

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 156 / 04-07-2016
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  
ΑΠΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

http://salamina-press.blogspot.gr
Για μπάνιο; Όλοι στο Πέραμα...
Ονομάζομαι Ευαγγελοδήμος Θεοφάνης και επέ-

λεξα δημόσια να σας στείλω χωρίς να κρυφτώ πίσω 
από την ανωνυμία ενός σχολίου...

Είμαι και εγώ δημότης αυτού του νησιού το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ένδεια των αρμόδιων δημοτι-
κών αρχών και από περιφρόνηση των ίδιων του των 
κατοίκων. Είμαι επίσης συνάδελφος καθώς εργάζο-
μαι ως δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα και ομο-
λογώ πως αγανακτισμένος αποφάσισα να συντάξω 
το παρόν κείμενο. 

Πριν δυο μέρες δημοσιεύσατε έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
που με λίγα λόγια έκρινε ως ''Ακατάλληλες'' σχεδόν 
όλες τις παραλίες του νησιού. Και σας ερωτώ: Με 
ποια «ανιδιοτελή» κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκε-
κριμένες παραλίες; Γιατί δε λήφθηκαν περισσότε-
ρα δείγματα από τη νότια πλευρά του νησιού; Γιατί 
εσείς οι ίδιοι, των οποίων το έργο εκτιμώ βαθύτα-
τα και σας συγχαίρω μάλιστα, δεν αμφισβητήσατε 
την έρευνα θεωρώντας της ως λίβελο με απώτερο 
στόχο τη συκοφαντική δυσφήμηση επιχειρήσεων και 
γενικότερα της εικόνας αυτού του μετέωρου τόπου; 

Η Σαλαμίνα είναι το ωραιότερο νησί του Σαρω-
νικού με τις περισσότερες και ωραιότερες παραλίες, 
με δάση που χάρη στο πυροσβεστικό μας δυναμικό 
κρατούμε με νύχια και με δόντια, με φυσική ομορ-
φιά, με ωραιότατα μαγαζιά,... αλλά με κατοίκους που 
δεν έχουν συνειδητοποιήσει το θησαυρό που κρύ-
βει αυτός ο τόπος και πόσο τυχεροί είναι που απο-
τελούν μέρος του. 

Εμείς οι ίδιοι θα έπρεπε να υποστηρίζουμε το 
νησί μας, εμείς οι ίδιοι θα έπρεπε να αμφισβητησου-
με αυτή την έρευνα, καθώς όλοι βέβαια γνωρίζου-
με τα πολιτικά-οικονομικά παιχνίδια που παίζονται 
ή μάλλον κρύβονται ακόμη και υπό την υπογραφή 
Κρατικών φορέων....

Ειλικρινά περίμενα κίνηση σας που θα θέτει υπο 
αμφισβήτηση αυτή την έρευνα και με βαθειά μου 
λύπη βλέπω δυο μέρες μετά ότι δεν έχετε προβεί 
σε καμμία σχετική ενέργεια, γι'αυτό δήλωσα αγα-
νακτισμένος εξαρχής. Δεν έχω κάποιο προσωπικό 
όφελος ή συμφέρον αλλά το χρέος του δημοσιο-
γράφου είναι να λέει την αλήθεια ανοιχτά και να 
στηρίζει αυτό που πρεσβεύει...Εάν λοιπόν εμείς οι 
ίδιοι δεν αγαπάμε τον τόπο μας πως είναι δυνατόν 
να ζητάμε από τους άλλους να το κάνουν; Οφείλα-
τε λοιπόν να απαντήσετε...

Έπειτα δεν μπορώ να μην σχολιάσω και ό,τι αφο-
ρά την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού. Ωραία 
λοιπόν ας υποχρεώσουμε τους ηλικιωμένους με την 
πενιχρή σύνταξη που τους παραχωρεί το κράτος να 
προσθέσουν στα εξοδά τους την αγορά εμφυαλω-
μένου νερού, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
στον πλουτισμό των ιδιωτικών εταιρειών...

Ή να περιμένουμε μετά από πολυετή αναμονή 
για την ολοκλήρωση του έργου της αποχετεύσεως, 
οι άφαντες δημοτικές αρχές να αντικαταστήσουν 
τους σωλήνες παροχής νερού σε όλο το νησί...Ας 
μην γελιόμαστε!

Ολοκληρώνω δηλώνοντας και πάλι την αμέριστη 
εκτίμησή μου απέναντί σας και σας παρακαλώ ας 
μην πέφτουμε θύματα όποιας έρευνας...έχουμε φωνή 
και καλό είναι να αμφισβητούμε όταν επιβάλλεται!

Με εκτίμηση,
Ευαγγελοδήμος Θεοφάνης  

http://salamina-press.blogspot.gr
Ποια είναι η αλήθεια για το πόσιμο νερό;
Οι τελευταίες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ έχουν δημι-

ουργήσει μεγάλη ανησυχία μεταξύ των κατοίκων 
του νησιού τόσο για τις παραλίες αλλά κυρίως για 
το πόσιμο νερό. Το εκπληκτικό ποσοστό του 100% 
χαρακτηρισμός (Α) δηλ. ακατάλληλο και των πέντε 
δειγμάτων εγείρουν σκέψεις.  

Οι μετρήσεις είτε των κρατικών φορέων είτε των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων θα πρέπει να απο-
τελούν αντικείμενο προβληματισμού και όχι αμφι-
σβήτησης. Τα σενάρια συνωμοσίας δήθεν πολιτι-
κό-οικονομικών συμφερόντων συνεισφέρουν στην 
περαιτέρω σύγχυση και στην συγκάλυψη των πραγ-
ματικών αιτιών. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσου-
με  και το «άκομψο» από την πλευρά του ΠΑΚΟΕ να 
ονομάσει τα σημεία δειγματοληψίας με τα ονόματα 
ιδιωτικών επιχειρήσεων ιδίως σε περίοδο έντονου 
ανταγωνισμού και καχυποψίας αλλά αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν θεωρούμε ότι επηρεάζει την ποιό-
τητα των μετρήσεων.

Άλλωστε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των μετρή-
σεων τα δείγματα φυλάσσονται και κάθε ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να τα επαληθεύσει. 

Για τις παραλίες μια πιθανή εξήγηση κοιτώντας 
και συγκρίνοντας τα σημεία που πάρθηκαν τα δείγ-
ματα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ότι 
στις περιοχές που υπάρχουν σπίτια και δεν υπάρχει 
αποχέτευση οι βόθροι που δεν είναι στεγανοί βρί-
σκουν το θαλασσινό νερό και επηρεάζουν την ποι-
ότητα του. Αυτό αιτιολογεί το γεγονός ότι σε μικρές 
αποστάσεις η μία παραλία κρίνεται κατάλληλη και η 
άλλη ακατάλληλη όπως για παράδειγμα η Λιμνιώ-
να και η παραλία Σεληνίων ενώ περιοχές όπως το 
"καμινάκι"στον παλαιό λιμένα Αμπελακίων που κανέ-
νας δεν κολυμπά κρίθηκε κατάλληλο.  Αντίστοιχες 
μετρήσεις εξέδωσε το ΠΑΚΟΕ και για την Αίγινα 
που έκρινε ως ακατάλληλες παραλίες όπως της Αγ. 
Μαρίνας, της Σουβάλας και στο Αγκίστρι (δείτε την 
φωτογραφία με τις μετρήσεις)

Αυτό που χρήζει επανελέγχου από τους αρμοδί-
ους φορείς είναι οι μετρήσεις στο πόσιμο . Το κεντρι-
κό δίκτυο ανήκει στην ΕΥΔΑΠ και όλοι γνωρίζου-
με ότι σε πολλά σημεία δεν έχει αλλαχθεί από την 
δεκαετία του 70. Αρκετά παλιό είναι και το δημοτι-
κό δίκτυο το οποίο σταδιακά επεκτάθηκε στους διά-
φορους οικισμούς. Η ανησυχία είναι διάσπαρτη και 
πολλοί συμπολίτες μας προσφεύγουν είτε στην λύση 
των εμφιαλωμένων είτε στην τοποθέτηση φίλτρων 
με άμεση επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολο-
γισμού το σύνολο όμως των κατοίκων του νησιού 
συνεχίζει να χρησιμοποιεί το νερό του δικτύου και 
θέλει προφανώς να γνωρίζει την αλήθεια από επί-
σημα χείλη για την ποιότητα του. 

Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και οι αρμόδιοι 

της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου οφείλουν να απαντήσουν 
άμεσα και ξεκάθαρα διενεργώντας επαναληπτικούς 
ελέγχους σε μεγάλο και αντιπροσωπευτικό αριθμό 
σημείων σε όλο το δίκτυο του πόσιμου νερού ώστε 
και οι πολίτες να συνεχίσουν να εμπιστεύονται ένα 
τόσο πολύτιμο αγαθό και να πάψουν τα σενάρια 
συνωμοσίας και αμφισβήτησης. 

●●●

Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ στα δημοσιεύματα 
του Salamina-Press σχετικά με την ποιότητα 
του πόσιμου νερού στη Σαλαμίνα

Σε απάντηση της ανάρτησής σας με ημερομηνίες 
5 και 8 Ιουλίου 2016 στo salamina-press.blogspot.
gr, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προέβη 
άμεσα σε λήψη δειγμάτων πόσιμου νερού από τα 
αναφερόμενα στην ιστοσελίδα σας σημεία, παρά το 
ότι κάποια εξ’ αυτών αφορούν το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, και προχώρησε στον προσδιορισμό χημι-
κών και μικροβιολογικών παραμέτρων.

Όλες οι τιμές των παραμέτρων που εξετάστη-
καν είναι σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση  
Υ2/2600/2001 για την «Ποιότητα Νερού Ανθρώπι-
νης Κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αναλύσεις έγιναν στα, από το 2005 διαπιστευ-
μένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), 
εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, ως ικανά για τη διενέργεια 
δοκιμών κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, με αριθμό 
πιστοποιητικού 192.

δείτε παρακάτω τις Εκθέσεις Δοκιμών χημικού 
και μικροβιολογικού εργαστηρίου ΕΥΔΑΠ

  (1)  (2)  (3)
Στα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας του 

πόσιμου νερού, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί καθημερι-
νά δειγματοληψίες και επιτόπιες μετρήσεις, σε όλο 
το δίκτυο αρμοδιότητάς της. Επίσης, πραγματοποιεί 
έκτακτους ελέγχους οποτεδήποτε και για οποιονδή-
ποτε λόγο τεθεί θέμα ποιότητας του πόσιμου νερού. 
Ετησίως, ο αριθμός των δειγματοληψιών ξεπερνά 
τις 11.000 ενώ ο αριθμός των προσδιορισμών, τις 
180.000.

Η πολιτική της Εταιρείας σε θέματα ασφάλει-
ας της ποιότητας του νερού είναι πάγια και σαφής: 
Προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ είναι ο άνθρωπος 
και πρωτίστως η ασφάλεια και υγεία των πολιτών. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη 
διευκρίνιση και παρακαλούμε για τη δημοσίευση της 
απαντητικής επιστολής.

Το Γραφείο Τύπου της ΕΥΔΑΠ

●●●

http://salamis-news.blogspot.com
http://dracoumelofsalamis.blogspot.com
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ ΤΗΣ 

Στα νησιά αυτά πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές αναλύσεις σε σύνολο  
16 σημείων. Από αυτές τις παραλίες οι 
10 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβη-
ση  και οι 6 κατάλληλες. 

Σχετικά με τον έλεγχο στο πόσιμο 
νερό, στην Αίγινα από τα 3 σημεία που 
ελέγχθηκαν, στα 2 το νερό βρέθηκε ακα-
τάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Στο Αγκίστρι έγινε δειγματοληψία από 
ένα σημείο, στο οποίο το νερό βρέθηκε 
κατάλληλο προς πόση.

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες  
θαλασσινού και πόσιμου  νερού στις 26 
Ιουνίου 2016  στην Αίγινα και στο Αγκί-
στρι με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσι-
άζονται στον παρακάτω πίνακα εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού 
και πόσιμου νερού με την μέθοδο διήθησης από μεμβράνες (MF), σε Αίγινα και Αγκίστρι

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

1 (Πόσιμο νερό) Άγιος Νεκτάριος  10:00 180 44 4 Α

2 Αγία Μαρίνα ( Οcean Café bar)10:16 255 0 12 Α

3 Πλαζ Βαγία Αέρηδες 10:37 370 0 24 Α

4 Πανόραμα  10:50 170 0 2 Κ

5 Ιαματικά λουτρά Σουβάλας 10:59 396 0 16 Α

6 Σουβάλα Notos café  11:05 300 0 20 Α

7 (Πόσιμο νερό)  Σουβάλα Νotos café 11: 07 100 0 0 Α

8 Λιοντι (Πασπάρα)           11:25 400 0 16 Α

9 Καμάρες προς…ήνεμο  11:34 140 0 0 Κ

10 Σαλαμινομάχων 11:41 190 0 2 Κ

11 Αύρα 11:57 227 0 180 Α

12 (Πόσιμο νερό) Aκτή (καφές μικρογεύματα) 12:10 0 0 0 Κ

13 Μαραθώνας  Α La Lalma 12:15 390 0 0 Α

14 Μαραθώνας  Β   12:30 200 0 2 Κ

15 Αιγινήτισσα (beach bar) 12:45 390 0 24 Α

16 Κλειδί  13:10 0 0 4 Κ

17 Αγκίστρι: Μεγαλοχώρι (πριν hotel Αμαρυλλίς, παραλία Κουρόρα) 17:00 290 0 0 Α

18 Αγκίστρι :Σκάλα  17:10 190 0 2 Κ

19 (Πόσιμο νερό): Αγκίστρι café στη Σκάλα 17:10 0 0 0 Κ

20 Αγκίστρι Δραγωνέρα  17::0 240 0 0 A

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΑΙΓΙΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 157 / 07-07-2016

Σαλαμινομάχων (Τάφοι)
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Αθήνα:24/06/2016
Αρ.πρωτ.:8132
Προς τον Κύριο Δημήτριο Μούρτζη                                                      
Δήμαρχο Αίγινας
Κύριε Δήμαρχε,
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΠΑΚΟΕ 

και σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Καθαρές θάλασ-
σες» του ΟΗΕ, προγραμματίζει ενημερωτικές και ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις σε δέκα επιλεγμένους Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής που έχουν παραλίες με τα καθα-
ρότερα νερά κολύμβησης , σύμφωνα με τις μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν :
1. Ανάρτηση πινάκων των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ 

για το Δήμο σας
2. Εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων όπου 

οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας, θα παρακολουθήσουν 
ζωντανά τη διαδικασία των αναλύσεων.

3. Σε ειδικό περίπτερο οι μικροί μας φίλοι θα φυτέ-
ψουν διάφορα φυτά υπό την εποπτεία ειδικού γεωπόνου

4. Περίπτερο με έξυπνες δράσεις προστασίας του 
Περιβάλλοντος και του Καταναλωτή 

5. Έκθεση φωτογραφίας με την ιστορική διαδρο-
μή των προβλημάτων του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

6. Προβολή ημίωρου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πλανή-
της γη, Ώρα μηδέν»

7. Ανοιχτή Δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα 
του Δήμου

8. Μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα.
Για όλα αυτά η συμμετοχή σας, θα είναι η εξής:
1. Εύρεση κατάλληλου χώρου για την ανάπτυξη 

όλων των παραπάνω (πλατεία ή ανοιχτός ελεύθερος 
χώρος με άπλετο φωτισμό), όπου θα υπάρχει η κατάλ-
ληλη εξέδρα.

2. Οικονομική συμμετοχή κατά 15% στο συνολικό 
κόστος των οκτώ (8.000) Ευρώ, δηλαδή 1.200 ευρώ 
με συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στο 65% (5.200 ευρώ) και 
του προγράμματος 20% (1.600 ευρώ)

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) 
ωρών 18:00-22:00 και θα ανακοινωθεί από τα ΜΜΕ.

Η Επιλογή του Δήμου σας, έγινε με αυστηρά επι-
στημονικά κριτήρια για την καταλληλόλητα των νερών 
κολύμβησης. Επειδή όμως ο  προγραμματισμός των 
εκδηλώσεων θα κλείσει μέχρι το τέλος Ιουνίου, για τις 
εκδηλώσεις του Ιουλίου και επειδή υπάρχει σειρά προ-
τεραιότητας, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέχρι 
τις 29/06/2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο 
2108100804.

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός
Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Σολδάτος
Ιατρός 

●●●

Αθήνα: 24/06/2016
Αρ. πρωτ.: 8132
Προς τον Κύριο Ιωάννη Αθανασίου                                                     
Δήμαρχο Αγκιστρίου
Κύριε Δήμαρχε,
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΠΑΚΟΕ 

και σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Καθαρές θάλασ-
σες» του ΟΗΕ, προγραμματίζει ενημερωτικές και ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις σε δέκα επιλεγμένους Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής που έχουν παραλίες με τα καθα-
ρότερα νερά κολύμβησης, σύμφωνα με τις μετρήσεις 

του ΠΑΚΟΕ.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν :
9. Ανάρτηση πινάκων των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ 

για το Δήμο σας
10. Εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων όπου 

οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας, θα παρακολουθήσουν 
ζωντανά τη διαδικασία των αναλύσεων.

11. Σε ειδικό περίπτερο οι μικροί μας φίλοι θα φυτέ-
ψουν διάφορα φυτά υπό την εποπτεία ειδικού γεωπόνου

12. Περίπτερο με έξυπνες δράσεις προστασίας του 
Περιβάλλοντος και του Καταναλωτή 

13. Έκθεση φωτογραφίας με την ιστορική διαδρο-
μή των προβλημάτων του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

14. Προβολή ημίωρου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πλα-
νήτης γη, Ώρα μηδέν»

15. Ανοιχτή Δημόσια συζήτηση για τα προβλήμα-
τα του Δήμου

16. Μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα.
Για όλα αυτά η συμμετοχή σας, θα είναι η εξής:
3. Εύρεση κατάλληλου χώρου για την ανάπτυξη 

όλων των παραπάνω (πλατεία ή ανοιχτός ελεύθερος 
χώρος με άπλετο φωτισμό), όπου θα υπάρχει η κατάλ-
ληλη εξέδρα.

4. Οικονομική συμμετοχή κατά 15% στο συνολικό 
κόστος των οκτώ (8.000) Ευρώ, δηλαδή 1.200 ευρώ 
με συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ στο 65% (5.200 ευρώ) και 
του προγράμματος 20% (1.600 ευρώ)

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) 
ωρών 18:00-22:00 και θα ανακοινωθεί από τα ΜΜΕ.

Η Επιλογή του Δήμου σας, έγινε με αυστηρά επι-
στημονικά κριτήρια για την καταλληλόλητα των νερών 
κολύμβησης. Επειδή όμως ο προγραμματισμός των 
εκδηλώσεων θα κλείσει μέχρι το τέλος Ιουνίου, για τις 
εκδηλώσεις του Ιουλίου και επειδή υπάρχει σειρά προ-
τεραιότητας, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέχρι 
τις 29/06/2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο 
2108100804.

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπιστημιακός
Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Σολδάτος
Ιατρός 

●●●

Μετά από μια βδομάδα (30/06/2016) ο Πρό-
εδρος του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
μίλησε προσωπικά και με τους δύο Δημάρχους, 
και του είπαν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
γιατί δεν έχουν λεφτά.

Στις 06/07/2016 τους στείλαμε την παρακά-
τω επιστολή 

Αθήνα 06/07/2016
Αρ. πρωτ.: 8141
Προς τον                                                                    
Κύριο Ιωάννη Αθανασίου
Δήμαρχο Αγκιστρίου

Κύριε Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. πρωτ. 8132/24-

06-2016 (συνημμένη) θέλουμε να σας τονίσουμε και να 
σας επισημάνουμε ότι:

1. Η όποια συνεργασία μας ή μη για τις προτει-
νόμενες εκδηλώσεις με βάση την συνημμένη επι-
στολή, είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από τα αποτελέσμα-
τα των μετρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές του 
Δήμου σας καθώς και στα δείγματα νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης του ΠΑΚΟΕ .

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός
Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Σολδάτος
Ιατρός 

Άγία Μαρίνα (Ocean Cafe Bar) 
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Αθήνα 06/07/2016
Αρ. πρωτ.: 8141
Προς τον
Κύριο Δημήτριο Μούρτζη                                           
Δήμαρχο Αίγινας

Κύριε Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. πρωτ. 8132/24-

06-2016 (συνημμένη) θέλουμε να σας τονίσουμε και 
να σας επισημάνουμε ότι:

1. Η όποια συνεργασία μας ή μη για τις προ-
τεινόμενες εκδηλώσεις με βάση την συνημμένη 
επιστολή, είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από τα αποτελέ-
σματα των μετρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές 
του Δήμου σας καθώς και στα δείγματα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης του ΠΑΚΟΕ.

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός
Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Σολδάτος
Ιατρός 

●●●

Και στις 07/07/2016 αναρτήσαμε τα αποτε-
λέσματα.

Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμά-
των  υπήρξαν αντιδράσεις  και στις 12/07/2016 
λάβαμε εξώδικο από το Δήμαρχο Αγκιστρίου και 
αναρτήθηκαν δημοσιεύματα σε διάφορα blogs 
που μιλούσαν για εκβιασμό του ΠΑΚΟΕ στους 
Δημάρχους.

●●●

http://www.saronicmagazine.com/
Μήνυση επί εκβιασμό και δυσφήμιση κατά 

του ΠΑΚΟΕ καταθέτουν οι δήμοι Αίγινας και 
Αγκιστρίου

Εκβιασμό και 
δ υ σ φ ή μ ι σ η 
καταγγέλλουν με 
δηλώσεις και 
Δελτία Τύπου οι 
δήμαρχοι  της 
Αίγινας και του 
Αγκιστρίου, έπει-
τα από τη δημο-
σίευση των αμφι-
σβητούμενων 
«μετρήσεων» του 
Πανελλήν ιου 
Κέντρου Οικολο-
γικών Ερευνών 
για την καταλλη-
λότητα κολύμβη-
σης σε επιλεγμέ-
να σημεία του 

νησιού, αλλά και την ποιότητα του νερού.
Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στη χθεσινοβρα-

δινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγι-
νας ο δήμαρχος Δημήτρης Μούρτζης, την Παρασκευή, 
από κοινού με τον δήμαρχο Αγκιστρίου Γιάννη Αθα-
νασίου, αναμένεται να καταθέσουν μήνυση κατά του 
ΠΑΚΟΕ για εκβιασμό και δυσφήμιση. Ο δήμος Αγκι-

στρίου, μάλιστα, απέστειλε την περασμένη Δευτέρα 
εξώδικο προς την ΠΑΚΟΕ. Στο χορό των μηνύσεων 
και επαγγελματίες της Αίγινας, προχωρούν σε μηνύ-
σεις κατά του Κέντρου, επικαλούμενοι δυσφήμιση 
των καταστημάτων τους, καθώς αυτά ονοματίζονται 
προσδιοριστικά για την ακαταλληλότητα των παρα-
κείμενων παραλιών. Στις νόμιμες ενέργειες για την 
αποκατάσταση της αλήθειας θα προβεί και ο δήμαρ-
χος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης.

●●●

http://www.enallaktikos.gr/
Αγκίστρι: Ο δήμαρχος καταγγέλει το ΠΑΚΟΕ 

για τις καθαρές παραλίες
Ο δήμαρχος Αγκιστρίου Γιάννης Αθανασίου καταγ-

γέλει το ΠΑΚΟΕ για τις μετρήσεις σχετικά με τις καθα-
ρές παραλίες του νησιού. Ο δήμαρχος έστειλε στο 
κέντρο και εξώδικο.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του δημάρχου:
Το ΠΑΚΟΕ, που δεν είναι δημόσια υπηρεσία, με 

το 8132/24.6.2016 έγγραφό του γνωστοποίησε στο 
Δήμαρχο «προγραμματίζει ενημερωτικές και ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις σε δέκα επιλεγμένους Δήμους 
της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν παραλίες με τα 
καθαρότερα νερά κολύμβησης, σύμφωνα με μετρή-
σεις» του. Γνωστοποίησε ότι η συμμετοχή του Δήμου 
θα είναι η διάθεση κατάλληλου χώρου και η οικονο-
μική συμμετοχή 1.200,00 €. Γνωστοποίησε ακόμη ότι 
επειδή ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων θα κλί-
σει στο τέλος Ιουνίου, για τις εκδηλώσεις Ιουλίου και 
επειδή υπάρχει σειρά προτεραιότητας, παρακάλεσε να 
απαντήσει ο Δήμαρχος μέχρι 29.6.2016. Απάντηση, 
βέβαια, θετική δε δόθηκε, αν και στα τηλεφωνήματα 
ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν περιλαμβάνεται σχετι-
κή πίστωση στον προϋπολογισμό.

Το ΠΑΚΟΕ επανήλθε με νεώτερο, το 8141/6.7.2016 
έγγραφό του. Ξέχασε τα περί «καθαρότερα νερά κολύμ-
βησης, σύμφωνα με τις μετρήσεις» του, εντάσσοντας 
τον Δήμο μας στους «δέκα επιλεγμένους Δήμους» 
και σε χρόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας δήλω-
σης συμμετοχής, «διευκρίνισε» ότι η «όποια συνεργα-
σία μας» είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμα των 
μετρήσεων θαλασσινού και ανθρώπινης κατανάλω-
σης νερού. Δηλαδή, οι παραλίες μας «με τα καθαρό-
τερα νερά κολύμβησης» τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. 
Αν είναι δυνατό, θα πραγματοποιούσε εκδήλωση σε 
νησί με παραλίες που τα νερά τους δεν είναι από τα 
καθαρότερα.

Το ΠΑΚΟΕ δεν είναι αρμόδιο για ελέγχους των 
νερών (θαλασσινού και ποσίμου). Αρμόδια είναι η 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Κοιν. Μέριμνας, Υγειονο-
μικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφε-
ρειακής Ενότητας Νήσων. Και αυτή, με το 1901/2016 
έγγραφο της, γνωστοποίησε στο Δήμο μας ότι, ύστε-
ρα από δειγματοληψία θαλασσινού νερού, που πραγ-
ματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας 
τους στις 16.6.2016, λαμβάνοντας οκτώ (8) δείγμα-
τα από ισάριθμες ακτές του νησιού μας, «τα αποτελέ-
σματα των εξετασθέντων μικροβιολογικών παραμέ-
τρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται 
από τη σχετική νομοθεσία». Όσον αφορά το πόσιμο 
νερό, με το 1289/10.5.2016 έγγραφο της πληροφό-
ρησε ότι το σύνολο των ληφθέντων δειγμάτων πόσι-
μου νερού πληροί τους όρους της κειμένης νομοθε-
σίας ως προς τις εξετασθείσες χημικές παραμέτρους.

Σήμερα θα επιδοθεί εξώδικη δήλωση του Δήμου 
μας στο ΠΑΚΟΕ. Ο Δήμος θα ασκήσει εναντίον του 
και τα ένδικα μέσα.

Χαρείτε τα νερά της θάλασσάς μας. Πιέστε το 

νερό μας. Είναι απαλλαγμένα από μικροβιολογικές 
και χημικές παραμέτρους.

Διαβάστε την εξώδικη δήλωσή μας και τα έγγρα-
φα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττι-
κής, τα 1901 και 1289/2016, που καταχωρήθηκαν 
στο πρωτόκολλο του Δήμου μας, λαμβάνοντας αριθ-
μό 1757/11.7.2016 και 1126/20.5.2016. 

Αποκρούσετε κάθε επιζήμια επίθεση στο όμορ-
φο νησί μας. Υπερασπιστείτε την ομορφιά του. Έχετε 
εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή.

Αγκίστρι: 12/7/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γιάννης Αθανασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Ταχ. Κώδικας: 180 10
Τηλέφωνο: 2297091260
Φαξ: 22970 91000
Web page: www.agistri.gr
e mail: Kagistri@otenet.gr

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Του «ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», που εδρεύει στο 

ομώνυμο νησί κι’ εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Δήμαρχό του

ΠΡΟΣ
Το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα κι’ εκπρο-
σωπείται νόμιμα (λεωφ. Αλεξάνδρας¬¬ αρ. 28)

 
Α) Προηγήθηκαν τα έγγραφά σας προς εμένα: 
α.1. Το 8132/24.6.2016 – γνωστοποίηση στο 

Δήμαρχο ότι προγραμματίζετε «ενημερωτικές και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε δέκα επιλεγμένους 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής που έχουν παραλί-
ες με τα καθαρότερα νερά κολύμβησης, σύμφωνα με 
τις μετρήσεις» σας. Ζητήσατε την οικονομική συμμε-
τοχή μας σε ποσοστό 15% στο συνολικό κόστος των 
8.000,00 €, δηλαδή 1.200,00 €.

α.2. Το έγγραφό σας κλείνει με την αναφορά ότι 
μ’ επιλέξατε με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια «για 
την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης», καλώ-
ντας με να σας απαντήσω, αν θα συμμετάσχω ή όχι, 
αν, δηλαδή, θα διαθέσω ή όχι το ποσό των 1.200,00 
€, μέχρι 29.6.2016.

β. Δεν ανταποκρίθηκα στην πρόσκλησή σας, με απο-
τέλεσμα να αποστείλετε στο Δήμαρχο το 8141/6.7.2016 
έγγραφό σας – επισημαίνετε, μετά τον καταληκτικό 
χρόνο (29.6.2016) δήλωσης συμμετοχής, ότι η όποια 
συνεργασία μας «είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από τα αποτελέ-
σματα των μετρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές» μου 
«και στα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
του ΠΑΚΟΕ». Δεν είναι δύσκολη η αποκωδικοποίηση 
του εγγράφου αυτού.

γ. Την επομένη, 8.7.2016, αφού δεν θορυβήθη-
κα από το πιο πάνω έγγραφό σας, προβήκατε στην 
βαρύγδουπη 13σέλιδη ανάρτηση στον ιστότοπό σας, 
http://www.pakoe.gr: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙ (σελ. 1) (…). 
Τι έδειξαν τα αποτελέσματα στα νερά κολύμβησης και 
στο πόσιμο νερό σε Αίγινα και Αγκίστρι. Στα νησιά 
αυτά πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύσεις 
σε σύνολο 16 σημείων. Από αυτές τις παραλίες οι 10 
κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 6 κατάλ-
ληλες (…). Στο Αγκίστρι έγινε δειγματοληψία από ένα 
σημείο στο οποίο το νερό βρέθηκε κατάλληλο προς 
πόση (σελ. 4) (…). Πραγματοποιήθηκαν δειγματολη-
ψίες θαλασσινού και πόσιμου νερού στις 26 Ιουνίου 
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2016 στην Αίγινα και το Αγκίστρι (στο 8132/24.6.2016 
έγγραφό σας γίνεται λόγος για επιλεγμένους Δήμους 
«με τα καθαρότερα νερά κολύμβησης») (σελ.5).

Β) Σας καλούμε αμέσως, μόλις σας επιδοθεί το 
έγγραφο αυτό, να  το αναρτήσετε ως αποκαταστατι-
κό της πραγματικότητας λόγο μου, κατεβάζοντας τον 
αναληθή. Είναι το πρώτο που οφείλετε να πράξετε. 
Αντιλαμβάνεστε ότι διαμαρτύρομαι έντονα για την 
ανάρτηση του αναληθούς κειμένου σας, που συνιστά 
ψευδείς ειδήσεις. Και βέβαια, θα προσφύγω στα ένδι-
κα μέσα. Δεν μπορεί να είστε τιμητές και ελεγκτές, 
πολύ περισσότερο όταν:

α.1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Κοιν. Μέριμνας, 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικού Ελέγχου 
– τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου 
της Περιφέρειας Αττικής, με το 1901/2016 έγγραφό 
της, προς εμένα, που έλαβε αρ. πρ. 1757/11.7.2016, 
μου γνωστοποίησε τα «Αποτελέσματα μικροβιολο-
γικής ανάλυσης δειγμάτων θαλασσινού νερού από 
ακτές κολύμβησης του Δήμου Αγκιστρίου». Πρόκει-
ται για τα αποτελέσματα δειγματοληψίας θαλασσι-
νού νερού που πραγματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας 
Υγείας της Υπηρεσίας τους στις 16.6.2016, λαμβά-
νοντας οκτώ (8) δείγματα από τις ακόλουθες ακτές 
κολύμβησης του Δήμου Αγκιστρίου:  1. Μεγαλοχώρι 
– αριστερό άκρο ακτής

2. Μεγαλοχώρι – δεξιό άκρο ακτής
3. Δραγονέρα
4. Απόνησος
5. Χαλικιάδα
6. Σκληρή
7. Σκάλα – αριστερό άκρο ακτής
8. Σκάλα – δεξιό άκρο ακτής
α.2. Γνωστοποίησε ότι «τα αποτελέσματα των εξε-

τασθέντων μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν 
εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία». 

β. Η ίδια υπηρεσία, με το 1289/14.5.2016 έγγρα-
φό της, γνωστοποίησε ότι ύστερα από δειγματολη-
ψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που πραγμα-
τοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας τους 
στις 13.4.2016, στα πλαίσια της εποπτικής παρακο-
λούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού, το σύνολο 
των πέντε (5) δειγμάτων πόσιμου νερού, που λήφθη-
καν από σημεία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας, 
«πληροί τους όρους της κειμένης νομοθεσίας ως προς 
τις εξετασθείσες χημικές παραμέτρους».

Σ η μ ε ί ω σ η :  Α π ό  τ η ν  ε γ κ ύ κ λ ι ο  Γ 1 2 /
οικ.31327/28.4.2016 του Υπουργείου Υγείας προ-
κύπτει ότι ο έλεγχος των δειγμάτων θαλασσίου και 
πόσιμου νερού είναι αρμοδιότητα των Διευθύνσεων 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περι-
φερειών. Είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ως 
κρατική αρμοδιότητα ασκείται μόνο από νομοθετημέ-
να όργανα της διοίκησης – κεντρικής, περιφερειακής. 
Πάντως, η διασπορά με οποιονδήποτε τρόπο ψευδών 
ειδήσεων ή φημών ικανών να επιφέρουν ανησυχίες ή 
φόβο στους πολίτες είναι ποινικό αδίκημα.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μου, αρμό-
διος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την 
παρούσα σ’ αυτό που απευθύνεται, για να λάβει γνώ-
ση και για τις νόμιμες συνέπειες, το οποίο καλείται να 
αναρτήσει στον ιστότοπό του το κείμενο τούτο και τα 
1901/2016 και 1289/2016 έγγραφα της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας, Κοιν. Μέριμνας, Υγειονομικού 
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων – Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλ-
λοντικού Ελέγχου.

Αγκίστρι 11 Ιουλίου 2016
Ο Δήμαρχος
Γιάννης Αθανασίου

http://www.enpeiraiei.gr/
“Αδειάζει” το ΠΑΚΟΕ ο Δήμαρχος Αίγινας: 

Κατάλληλες οι ακτές κολύμβησης του νησιού
Κατάλληλες είναι σύμφωνα με τις αναλύσεις του 

Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας 14 ακτές 
κολύμβησης της Αίγινας οι οποίες εμφανίστηκαν ως 
ακατάλληλες από το ΠΑΚΟΕ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο 
του νησιού Δημήτρη Μούρτζη, εντός των ορίων που 
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία είναι οι ακτές:

1.Παναγίτσα, έναντι σταδίου
2.Παναγίτσα, αγκυροβόλιο
3.Αγ. Βασίλειος, έναντι εκκλησίας
4.Αγ. Βασίλειος, Σκάλα Καραπάνου
5.Πέρδικα, κέντρο Ακτής
6.Αγ. Μαρίνα, έναντι εκκλησίας
7.Αγ. Μαρίνα, tropical club
8.Aγ.Μαρίνα, Ζορμπάς
9.Σουβάλα, δυτική ακτή
10.Σουβάλα, ανατολική ακτή
11.Αύρα, αριστερό άκρο ακτής
12.Αύρα,δεξί άκρο ακτής
13.Κολώνα, αριστερό άκρο ακτής
14.Κολώνα,δεξί άκρο ακτής
Ο δήμαρχος αφού διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι 

μπορούν να κολυμπούν σε όποια θαλάσσια περιοχή 
επιθυμούν, παράλληλα επισημαίνει ότι αρμόδιες για τη 
δειγματοληψία πόσιμου και θαλασσινού νερού είναι 
αποκλειστικά οι δημόσιες υπηρεσίες και όχι ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι επί θητείας Μίχα, τα αποτελέσμα-
τα των αναλύσεων που είχε δώσει στη δημοσιότη-
τα η Νομαρχία Πειραιά ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα 
από αυτά που είχε ανακοινώσει ο κος Χριστοδουλά-
κης του ΠΑΚΟΕ χωρίς ωστόσο ο ίδιος να δώσει ποτέ 
τις απαιτούμενες εξηγήσεις που του είχαμε ζητήσει.

●●●

ΤΟ ΠΑΚΟΕ... ΑΠΑΝΤΑ
Αθήνα: 13/07/2016
Αρ.πρωτ.:8145
Προς : Χρήστο Βούζα 
Διευθυντή  Aftodioikisi.gr 
Κύριε, 
Διαβάζοντας το δημοσίευμα σας της 12-07-2016 

το οποίο μας εξέπληξε, γιατί δίχως τη θέση και άποψη 
του ΠΑΚΟΕ- δεν φιλοξενήσατε ούτε την έρευνα για 
την Αίγινα και το Αγκίστρι -που εθελοντικά  και αφιλο-
κερδώς πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ στις 26/06/2016.

Επειδή όλα όσα αναφέρονται στο «εξώδικο» και 
στην ανακοίνωση του Δημάρχου Αγκιστρίου, είναι ψευ-
δή και συκοφαντικά, σας παραθέτουμε αφενός την 
αλληλογραφία αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινω-
νίες που είχαμε με τον συγκεκριμένο Δήμαρχο (είναι 
όλες καταγεγραμμένες) ούτως ώστε, εάν πραγματικά 
«υπηρετείτε» την δημοσιογραφία να τα αναρτήσετε, 
όπως κάνατε και με τον Δήμαρχο.

Συγκεκριμένα : 
1. Στις 24/06/2016 Ο Δήμαρχος παραλαμβάνει το  

με αρ.πρωτοκόλλου 8132 έγγραφο (συνημμένο) στο 
οποίο του προτείνεται να οργανωθεί μια ενημερωτι-
κή –ψυχαγωγική εκδήλωση με μια οικονομική συμ-
μετοχή των 1.200€ σε σύνολο 8.000€ του κόστους 
της εκδήλωσης.

2. Στις 25/06/2016 επικοινωνεί ο Πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ με το Δήμαρχο και ο δεύτερος τον ενημερώ-
νει ότι αδυνατεί να συμμετέχει οικονομικά στην προ-
αναφερόμενη εκδήλωση και συνεννοούνται ότι στις 
26/06/2016 θα πάει συνεργείο του ΠΑΚΟΕ να κάνει 
δειγματοληψίες σε παραλίες και στο πόσιμο νερό στο 

Αγκίστρι. Στην καταγεγραμμένη αυτή συνομιλία τονί-
ζεται στο Δήμαρχο από τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ ότι 
δεν συνδυάζεται η εκδήλωση με τ’ αποτελέσματα των 
αναλύσεων στο νησί, πράγμα που έγινε και εγγρά-
φως στις 06/07/2016(συνημμένο).

3. Όταν βγήκε το Δελτίο Τύπου (συνημμένο) του 
ΠΑΚΟΕ (157/07-07-2016) και δημοσιεύθηκε σε 28 
ΜΜΕ (έντυπα και διαδικτυακά), τότε ο Δήμαρχος πήρε 
τηλέφωνο και απειλούσε τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ 
κο Χριστοδουλάκη.

4. Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) που λειτουργεί εδώ 
και 37 χρόνια, κάθε χρόνο πραγματοποιεί μετρήσεις 
στα πιστοποιημένα εργαστήρια του για την καθαρό-
τητα των νερών κολύμβησης, σε Δήμους της Χώρας .

5. Από την μακρόχρονη εμπειρία και γνώση που 
διαθέτουμε, βάζουμε σε σας και το Δήμαρχο που με 
τόση άνεση χρησιμοποιείτε τη λέξη «εκβιασμός» για 
αυτό επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματος 
μας- πέντε (5) καυτά ερωτήματα :

a) Υπάρχει αποχετευτικό σύστημα και βιολογικός 
καθαρισμός στο νησί  και για αυτό καταλήγουν όλοι 
οι … απορροφητικοί βόθροι στην θάλασσα ;

b) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που από 
τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ δεν έχει κανένα μικροβι-
ολογικό πρόβλημα, γιατί ο Δήμαρχος επικαλείται τις 
χημικές αναλύσεις ;

c) Ο Δήμαρχος ψεύδεται, επικαλούμενος τα απο-
τελέσματα των αναλύσεων      του Υπουργείου που 
έλαβε γνώση μόλις στις 11/07/2016, δηλαδή μετά το 
Δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ 07/07/2016 ενώ οι υπηρε-
σίες … το γνώριζαν από τις 23/06/2016.Γιατί Δήμαρ-
χε το αποσιωπήσατε μέχρι τις 11/07/2016;

d) Ενημερώσατε τους κατοίκους του Δήμου σας, 
ποια κατάσταση επικρατεί στην αποχέτευση στο νησί 
για την αποχέτευση την ύδρευση και στα σκουπίδια ; 

e) Εάν μπορεί ο Δήμαρχος και σεις να μας ανα-
λύσετε με στοιχεία στην προκειμένη περίπτωση ποιος 
είναι ο «εκβιαζόμενος» και ποιος είναι ο «εκβιαστής»;

  Τέλος κύριοι σας δηλώνουμε ότι: 
1. Το ΠΑΚΟΕ σταθερό στις αρχές του και πέρα 

από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, που δυστυχώς 
διαβλέπουμε ότι πολλοί στο βωμό των τοπι-
κών επιχειρηματικών συμφερόντων, παραγνω-
ρίζοντας τον παράγοντα «υγεία» υπηρετούν, θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στους «εξουσι-
αστές» που δήθεν υπηρετούν τον λαό .

2. Θεωρούμε υποχρέωση σας, την ανάρτη-
ση της επιστολής αυτής στην ιστοσελίδα σας.

3. Τα προβλήματα, κύριοι των ΜΜΕ, του κάθε 
τόπου στην Ελλάδα, λύνονται – έχει αυτό απο-
δειχθεί- με την ανάδειξη τους και όχι με το κου-
κούλωμα τους.

4. Επειδή η λέξη «εκβιασμός» είναι ποινικά 
κολάσιμη και απαράδεκτη όταν δεν αποδεικνύ-
εται, άμεσα θα υποβάλλουμε μήνυση και αγωγή 
σε αυτούς που ανενδοίαστα και απροκάλυπτα, 
μέσω του «τύπου» την χρησιμοποιούν.

 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

●●●

 Καταλήγοντας, ΘΕΛΟΥΜΕΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΡΘΑΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ  ΓΙΑ ΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣ-
ΤΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ ΜΑΣ.
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Στα νησιά αυτά πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές αναλύσεις σε θαλασ-
σινό νερό σε 17 σημεία. Από αυτές τις 
παραλίες οι 7 κρίθηκαν ακατάλληλες 
για κολύμβηση  και οι 10 κατάλληλες. 

Σχετικά με τον έλεγχο στο πόσιμο 
νερό,  από τα 6 σημεία που ελέγχθηκαν, 
στα 4 το νερό βρέθηκε ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες  
θαλασσινού και πόσιμου  νερού στις 29 
Ιουνίου 2016  στον Πόρο, στην Ύδρα και 
στις Σπέτσες με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού 
και πόσιμου νερού με την μέθοδο διήθησης από μεμβράνες (MF), σε Πόρο, Ύδρα  και Σπέτσες

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΠΟΡΟΣ ΥΔΡΑ ΣΠΕΤΣΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

10 Σπηλιά (2ος βατήρας)/12:52/29-06-2016 20 0 6 Κ

11 Πλάκες Βλυχού (50 μέτρα από την αριστερή άκρη) /13:45/29-06-2016 400 0 76 Α

12 Πόσιμο νερό Εστιατόριο Πιάτο/ 14:20/29-06-2016 38 0 10 Α

13 Πόσιμο νερό Ψητοπωλείο Ψήνεσαι ;   14:34/29-06-2016 10 0 0 Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

1 Πόσιμο νερό Λιμάνι Πόρου (Porto Café)/ 9:15/29-06-16 144 0 0 Α

2 Πόσιμο νερό Κανάλι restaurant/9:20   29-06-16 50 0 0 Α

3 Κανάλι πλάζ (Αριστερά του restaurant) 9:22 /29-06-16 400 0 6 Α

4 Μικρό νεώριο (Κέντρο Παραλίας )/ 9:31/ 29-06-2016 340 0 10 Α

5 Μεγάλο Νεώριο (Αριστερά του 2ου μόλου) / 9:42 /29-06-2016 360 0 0 Α

6 Λιμανάκι της Αγάπης /9:53/29-06-2016 244 0 2 Κ

7 Ρώσικος Ναύσταθμος /10:03/29-06-2016 46 0 2 Κ

8 Πλάζ Ασκέλι (στο εκκλησάκι ) (Γαλάζια σημαία /10:16/ 29-06-2016 324 0 8 Α

9 Μοναστήρι (αριστερά από τις ξαπλώστρες)/10:38/29-06-2016 196 0 2 Κ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ

14 Αγία Μαρίνα /16:19/29-06-2016 136 0 0 Κ

15 Ξυλοκέριζα/ 16:36/29-06-2016 360 2 2 Α

16 Αγίοι Ανάργυροι/ 16:49/29-06-2016 150 0 2 Κ

17 Αγία Παρασκευή /16:59/29-06-2016 4 0 0 Κ

18 Ζωγιεργιά/ 17:19/29-06-2016 80 0 4 Κ

19 Βρέλλος /17:34/29-06-2016 320 0 0 Α

20 Λιγονέρι/ 18:09/29-06-2016 30 0 0 Κ

21 Ανάργυρος (καΐκι) 18:20/29-06-2016 16 0 0 Κ

22 Πόσιμο νερό  Κονοπίντα, Τσιμεντένια δεξαμενή/ 18:25/29-06-2016 0 0 0 Κ

23 Πόσιμο νερό  Μοναστήρι Σιδερένια δεξαμενή /18:32/29-06-2016 0 0 0 Κ

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 158 / 11-07-2016
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ 

Στη λίμνη της Βουλιαγμένης πραγ-
ματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύ-
σεις σε 5 σημεία. Από τα δείγματα που 
ελήφθησαν τα 4 βρέθηκαν κατάλληλα   
και το 1 ακατάλληλο.

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
νερού στη λίμνη της Βουλιαγμένης στις 
23/06/2016  με τις παρακάτω συνθήκες: 

Οι δειγματοληψίες έγιναν στα 5 μέτρα 
από το κράσπεδο στη Λίμνη και σε βάθος 
20 εκατοστά.

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού 
και πόσιμου νερού με την μέθοδο διήθησης από μεμβράνες (MF), στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1 5μ δεξιά του 1ου βατήρα 23/6/2016 12:00 240 4 2 Κ
2 Ανάμεσα στον 2ο και τον 3ο βατήρα 23/6/2016 12:15 324 6 32 Α
3 10μ πριν τον 4ο βατήρα 23/6/2016 12:20 68 10 0 Κ
4 Αριστερά από το Ναυαγοσώστη 23/6/2016 12:40 192 2 60 Κ
5 Τέρμα αριστερά 23/6/2016 12:55 110 2 6 Κ

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 159 / 12-07-2016
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

 Στους Αγίους Αποστόλους αλλά 
και στην Αγκώνα, πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές αναλύσεις σε θαλασ-
σινό νερό σε 8 σημεία. Από αυτές τις 
παραλίες όλες  κρίθηκαν κατάλληλες 
για κολύμβηση. 

Σχετικά με τον έλεγχο στο πόσιμο 
νερό,  από τα 3 σημεία που ελέγχθηκαν, 
και στα τρία (3) το νερό βρέθηκε ακα-
τάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού και πόσιμου  νερού στις 
03/07/2016       στους Αγίους Αποστό-
λους και στην Αγκώνα με τις παρακά-
τω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΩΣ ΤΟΝ ΛΙΜΝΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

1 Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι (Μπροστά από Super Market Κρητικός. Μετά 
το λιμανάκι) 3/7/2016 16:24 0 0 0 Κ

2 Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι (70μ πριν το τέλος του δρόμου) 3/7/2016 17:07 50 0 0 Κ

3 Κάλαμος - Άγιοι  Απόστολοι (Αριστερά αμέσως μετά το Hotel Elafos) 
3/7/2016     16:43 0 0 0 K

4 Κάλαμος - Μετά τους Αγίους Απόστολους (Δεξιά του Hotel Calamos) 
3/7/2016     17:28 90 0 4 K

5 Αγκώνα - Άγιοι Απόστολοι (Δεξιά του εξοχικού κέντρου Η ΡΕΡΑ) 
3/7/2016     17:43 200 0 24 Κ

6 Αγκώνα - Άγιοι Απόστολοι (Δεξιά της ψαροταβέρνας Αγκώνα)
3/7/2016     17:58 150 0 4 Κ

7 Αγκώνα - Άγιοι Απόστολοι (Δεξιά του Beach Bar Agona)
3/7/2016     18:32 190 0 0 K

8 Λιμνιώνα  (30μ από την δεξιά μεριά)
3/7/2016     19:10 160 0 18 Κ

                 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Π-1 Αγκώνα - Άγιοι Απόστολοι  εξοχικό κέντρο Η ΡΕΡΑ
3/7/2016     17:47 140 0 3 Α

Π-2 Λιμνιώνα - Οικία στον τελευταίο δρόμο δεξιά, ακριβώς στην πινακίδα για το 
αδιεξοδο 3/7/2016     19:15 180 0 0 Α

Π-3 Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι Creperie Simply the best - πριν το λιμάνι
3/7/2016     19:32 100 0 0 Α

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΩΡΩΠΟΣΑΓΚΩΝΑΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 160 / 12-07-2016
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Στην Ιτέα και στο Γαλαξίδι πραγμα-
τοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύ-
σεις σε θαλασσινό νερό σε 18 σημεία. 
Από αυτές τις παραλίες οι 9 κρίθηκαν 
ακατάλληλες για κολύμβηση  και οι 9 
κατάλληλες. 

Σχετικά με τον έλεγχο στο πόσιμο 
νερό,  από τα 5 σημεία που ελέγχθηκαν 
και στα 5 το νερό βρέθηκε ακατάλληλο 
για ανθρώπινη κατανάλωση. 

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού και πόσιμου  νερού στις 
06/07/2016  στην Ιτέα και στο Γαλαξίδι 
με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων 
μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms
E.coli. 

 
ΟΡΙΟ 

250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από το Γαλαξίδι Φωκίδας μέχρι τα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.
1 Γαλαξίδι - Ocean Drive (300μ αριστερά στο λιμάνι. Κεντρικός βατήρας) 6/7/2016     11:25 180 0 Κ
2 Ανεμοκάμποι (Η τρίτη παραλία) 6/7/2016     11:51 350 2 Α
3 Γαλαξίδι - Γιάννακης (Δεξιά στο λιμάνι, ο πρώτος κόλπος) 6/7/2016     12:22 240 0 Α
4 Γαλαξίδι - Κεντρί (Δεξιά στο λιμάνι) 6/7/2016     12:27 260 0 Α
5 Γαλαξίδι - Super Καλαφάτης (30μ αριστερά από τη γαλάζια σημαία) 6/7/2016     12:51 220 0 Κ
6 Ιτέα - Τροκαντερό (Μπροστά στη γαλάζια σημαία) 6/7/2016     13:33 240 0 Α
7 Ιτέα - Ακτή αγκάλης & Καραϊσκάκη  (Στα αριστερά της παραλίας) 6/7/2016     13:39 100 0 K
8 Ιτέα - Μαϊάμι  (40μ αριστερά από τη γαλάζια σημαία) 6/7/2016     13:47 200 0 Κ
9 Ιτέα - Ζέφυρος (10μ δεξιά της ταβέρνας) 6/7/2016     13:57 280 0 Α

10 Κίρρα - Ναυσικά (Πρώην Ξενία - Δεξιά από τις ομπρέλες) 6/7/2016     14:09 260 0 Α
11 Κίρρα - Α Γιάννης (Απέναντι από το Beach Bar) 6/7/2016     14:35 350 1 Α
12 Δεσφίνα - Άγιος Μηνάς (Τελευταία παραλία) 6/7/2016     15:05 80 0 Κ
13 Βάλτος - Κόλπος Αντίκυρας (Στα δεξιά του οικισμού)  6/7/2016     16:04 180 0 Κ
14 Άγιος Ισίδωρος - Κόλπος Αντίκυρας (Στα 30μ από δεξιά) 6/7/2016     16:05 100 0 Κ
15 Αντίκυρα (Στο μεγάλο τετράγωνο μόλο) 6/7/2016     16:37 120 0 Κ
16 Αντίκυρα (25ης Μαρτίου & Αθήνας - Στη πέτρινη βρύση) 6/7/2016     17:10 340 0 Α
17 Άσπρα σπίτια (80μ δεξιά από τη ράμπα, στα δεξιά της παραλίας) 6/7/2016     17:23 300 0 Α
18 Άσπρα σπίτια (Μπροστά από τον Ελληνικό ορειβατικό σύλλογο) 6/7/2016     17:44 100 0 Κ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού από το Γαλαξίδι Φωκίδας μέχρι τα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.
Π-1 Γαλαξίδι - Λιμάνι - Ουζερί ο Τάσος 6/7/2016     12:35 50 0 Α

Π-2 Ιτέα, 28ης Οκτωβρίου, πριν το Λιμεναρχείο, κατάστημα με είδη ψαρέματος και κυνηγιού
6/7/2016     13:25 25 0 Α

Π-3 Κίρρα, Beach Bar στον Αϊ Γιάννη 3/7/2016     14:28 25 0 Α
Π-4 Αντίκυρα, 25ης Μαρτίου 70, καφενείο Νίκης Σωτηρίου 6/7/2016     17:07 10 0 Α
Π-5 Άσπρα σπίτια, Νηρέως 90, οικία Κοσμίδη 6/7/2016     17:38 10 0 Α

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΓΑΛΑΞΙΔΙΙΤΕΑΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
161 / 13-07-2016
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Στα Μέγαρα και στο Πόρτο Γερμε-
νό πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογι-
κές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 
13 σημεία. Από αυτές τις παραλίες οι 5 
κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση  
και οι  8 κατάλληλες. 

Σχετικά με τον έλεγχο στο πόσιμο 
νερό,  από τα 3 σημεία που ελέγχθη-
καν, το νερό βρέθηκε ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση.  

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού και πόσιμου  νερού στις 
01/07/ 2016  στην περιοχή των Μεγά-
ρων και του Πόρτο Γερμενό .

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα, ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΜΕΓΑΡΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του  νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από την περιοχή των Μεγάρων.

Π-1 Πάχη, Level café 1/7/2016     14:05 280 0 0 Α

Π-2 Νέα Πέραμος, 25ης Μαρτίου, Beach Bar διπλα στη παιδική χαρά 
1/7/2016     14:23 160 0 0 Α

Π-3 Νεράκι, Beach Bar Babywatch, ύψος ταβέρνας Φωτίου 1/7/2016 14:32 140 0 0 Α

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από το Πόρτο Γερμενό έως το Αλεποχώρι και Πάχη μέχρι Λουτρόπυργο.
1 Προσήλι - Μετά το Πόρτο Γερμενό (15μ από δεξιά) 1/7/2016 12:44 300 0 12 Α
2 Πόρτο Γερμενό - Μεσαία παραλία (20μ από δεξιά) 1/7/2016 10:16 200 0 14 Κ
3 Πόρτο Γερμενό - Μικρή παραλία (20μ από αριστερά) 1/7/2016 10:34 390 0 3 Α

4 Πόρτο Γερμενό - Άγιος Νικόλαος (Μπροστά στην εκκλησία)  
1/7/2016     10:54 220 0 0 Κ

5 Ψάθα (Δεξιά του Paradise Beach Bar) 1/7/2016     11:39 200 0 0 Κ
6 Ψάθα (300μ από την ταβέρνα Η Ψάθα) 1/7/2016     11:49 200 0 10 Κ

7 Αλεποχώρι (100μ πριν τη στάση του ΚΤΕΛ. Στην αρχή του κιγκλιδώματος)
1/7/2016     12:15 160 0 0 Κ

8 Αλεποχώρι (Μπροστά από το Opus Bar) 1/7/2016     12:28 240 0 6 Α

9 Αι Νικόλας - Πάχη (στην ταβέρνα Αι Νικόλας. Περίπου 1χλμ πριν την Πάχη)
1/7/2016     13:28 300 0 0 Α

10 Πάχη  (Τέλος του χωριού. Μπροστά από το Level café) 1/7/2016     13:59 170 0 13 Κ
11 Νέα Πέραμος  (Οδός 25ης Μαρτίου 28. Στην παιδική χαρά) 1/7/2016 14:18 200 0 5 Κ

12 Νεράκι  (Στο ύψος της ταβέρνας Φωτίου. 30μ αριστερά του Beach Bar 
Babywatch) 1/7/2016     14:28 200 0 8 Κ

13 Λουτρόπυργος (Αριστερά του Beach Bar) 1/7/2016     14:41 340 0 6 Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ162 / 14-07-2016 
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ  

Από την Κόρινθο μέχρι το Ξυλόκα-
στρο πραγματοποιήθηκαν μικροβιολο-
γικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 
δείγματα από 19 σημεία. Από αυτές τις 
παραλίες οι 4 κρίθηκαν ακατάλληλες 
για κολύμβηση  και οι 15 κατάλληλες. 
Σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από 
τα 5 σημεία δειγματοληψίας το ένα από 
αυτά κρίθηκε ακατάλληλο. 

 

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες  
θαλασσινού   νερού στις 10/07/ 2016  
από την Κόρινθο μέχρι το Ξυλόκαστρο   
με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

κορινθοσ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων 
μονάδων cfu*/100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια 

Εντερόκοκ-
κοι  

250/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

100/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από την Κόρινθο έως το Ξυλόκαστρο.

1 Καμάρι  (Είσοδος από Ξυλόκαστρο, δεξιά πριν το πλυντήριο αυτοκινήτων AutoSpa και 50 μέτρα 
δεξιά στην παραλία) 10/7/2016     14:44 180 4 Κ

2 Ξυλόκαστρο  (Είσοδος από Καμάρι, 50μ πριν την ταβέρνα Περί Ανέμων) 10/7/2016 14:58 350 4 A

3 Ξυλόκαστρο - Λιγοναυτών 71  (70 μέτρα πριν την παιδική χαρά της Βάνας σύμφωνα με τη φορά του 
δρόμου, στο μικρό ανοιχτό Πάρκινκγ) 10/7/2016     15:17 58 0 K

4 Ξυλόκαστρο - Αριστερά από τη μαρίνα (Μπροστά από το ουζερί το Λιμανάκι και δεξιά από τις 
ομπρέλες) 10/7/2016     15:41 16 0 K

5 Ξυλόκαστρο - Ιωάννου 61 (Στο δασάκι, 50 μέτρα δεξιά από την γαλάζια σημαία) 10/7/2016 16:05 302 4 A
6 Ξυλόκαστρο - Συκιά (Στα αριστερά του Beach Bar BayBeez) 10/7/2016     16:37 40 2 Κ
7 Παραλία Συκιάς  (Μπροστά από το Rizo’s coffee bar) 10/7/2016     17:04 16 2 K
8 Μελίσσι - Παραλία Αϊ Μήτσος 10/7/2016     17:22 14 2 Κ
9 Μελίσσι  (Δεξιά από το Beach Bar Remezzo) 10/7/2016     17:43 50 4 K

10 Διμηνιό - Πικραγγουριά  (Στη στροφή για Άνω Διμηνιό, Αριστερά από Το Ακρογιάλι) 
10/7/2016     18:05 238 4 K

11 Διμηνιό (Τέλος χωριού με κατεύθυνση προς Κιάτο. Απέναντι από Super Market Γαλαξίας)
10/7/2016     18:13 220 20 K

12 Παραλία Κιάτου (Μπροστά από την ταβέρνα της Αννούλας) 10/7/2016     18:21 38 0 K
13 Νεράτζα  (Στα δεξιά του café Σχολείο) 10/7/2016     18:45 290 0 A
14 Κοκκώνι (Μπροστά από το Aqua Mare) 10/7/2016     19:18 160 0 K
15 Βραχάτι  (Στα 50μ δεξιά από το Beach Bar Africa) 10/7/2016     19:29 290 12 A
16 Άσσος  (Στα αριστερά του εστιατορίου Θέα) 10/7/2016     19:39 30 94 K

17 Κανταρέ  (2-3 χλμ πριν την Κόρινθο ερχόμενος από Κιάτο. Αριστερά στην παραλία)
10/7/2016     19:56 80 4 K

18 Κόρινθος - Τα πέντε φι  (Δεξιά του Beach Bar ‘’Maya Bay’’) 10/7/2016     20:17 34 30 K
19 Κόρινθος - Καλάμια  (30μ πριν την οδό Πήγασου) 10/7/2016     20:32 76 0 K

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού από την Κόρινθο έως το Ξυλόκαστρο.   
Π-1 Ξυλόκαστρο, ουζερί το Λιμανάκι στη μαρίνα Ξυλοκάστρου  10/7/2016 15:46 0 0 2 Α
Π-2 Συκιά, Rizo’s coffee bar 10/7/2016     17:0 0 0 0 K
Π-3 Κιάτο, ταβέρνα της Αννούλας στην παραλία Κιάτου 10/7/2016     18:25 0 0 0 K
Π-4 Βραχάτι, Africa beach bar στη παραλία Βραχατίου 10/7/2016     19:32 0 0 0 K

Π-5 Κόρινθος, Πηγάσσου 64, κάθετος δρόμος στον παραλιακό, κοντά στην παραλία 
Καλάμια, μαγαζί Hot Dog 10/7/2016     20:38 0 0 0 K

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 163 / 15-07-2016
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Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων 
μονάδων cfu*/100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια 

Εντερόκοκ-
κοι  

250/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

100/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από Κορώνη έως Στούπα Μεσσηνίας (Μεσσηνιακός κόλπος).

1 Κορώνη - Ζάγκα (Δεξιά από τα οργανωμένα Beach Bar και πριν τις πρώτες φωλιές θαλάσσιων 
χελωνών) 13/7/2016     11:02 206 2 Κ

2 Κόμποι - Περούλια (Δεξιά από τις ομπρέλες) 13/7/2016     12:06 176 0 K
3 Χράνοι - Αριστερή άκρη του χωριού  (Ταβέρνα Μαϊστράλι) 13/7/2016     12:36 0 2 K
4 Πεταλίδι  (50μ αριστερά από τη βρύση του ψεύτη) 13/7/2016     14:06 78 2 K
5 Παραλία Βελίκας (Στο τέρμα του δρόμου) 13/7/2016     15:22 28 0 K
6 Παραλία Ανάληψης  (Στην ταβέρνα Ακρογιάλι) 13/7/2016     16:31 260 0 A
7 Μπούκα - Αγ. Κων/νος  (Δεξιά στην εκκλησία, πριν το GMP Bouka resort hotel) 13/7/2016     11:02 50 0 K

8 Μπούκα - Αγ. Κων/νος (Αριστερά στο δρόμο, 20μ πριν το Bouka Bouka mare και 30μ μετά τη 
γαλάζια σημαια) 1/7/2016     12:28 190 0 Κ

9 Μπούκα - Αγ. Νικόλαος (Ακριβώς στο τέλος του δρόμου) 1/7/2016     13:28 200 2 K

10 Καλαμάτα - Δυτική ακτή (900μ μετά τον ποταμό Αρι και 800μ μετά την Petrogaz. Στον ιδιωτικό 
δρόμο Φωτεινάκη) 1/7/2016     13:59 200 2 K

11 Καλαμάτα - Δυτική ακτή (Ακριβώς πριν το ποταμό Αρι, στην πινακίδα που οριοθετεί την στρατιωτική 
περιοχή) 1/7/2016     14:18 160 2 K

12 Καλαμάτα - Δυτική ακτή (Μπροστά στην ταβέρνα Φωτεινάκη. Δεξιά από το μικρό κόλπο) 
1/7/2016     14:28 250 20 A

13 Καλαμάτα - Οδός Ναυαρίνου & Λεωνιδίου (Μπροστά από την Alpha Bank) 13/7/2016     15:01 118 4 K

14 Καλαμάτα - Οδός Ναυαρίνου & Σανταρόζα (Μετά την εκκλησία Αναλήψεως του Σωτήρος, 20 μέτρα 
μετά τη γαλαζια σημαία) 13/7/2016     15:43 280 0 A

15 Βέργα  (Πριν τη στροφή, 20μ μετά τη γαλάζια σημεία) 13/7/2016     16:27 300 20 A
16 Μαντίνεια (Ακριβώς στη γαλάζια σημαία) 13/7/2016     17:07 100 10 K
17 Ακρογιάλι - Αβία (Στον τελευταίο κόλπο) 13/7/2016     17:38 102 2 K
18 Καρδαμύλη  (Ταβέρνα ο Γιαλός) 13/7/2016     19:56 160 0 K
19 Στούπα  (Η αυλή της Θεανώς) 13/7/2016     20:10 180 18 K

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml
Total 

coliforms E.coli. Εντερόκοκ-
κοι 

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού από το Μεσσηνιακό κόλπο.

Π-1 Κορώνη - Οδός Κολετζη, απέναντι από την Λαική Αγορά Λιόμα, κατάστημα με 
κοσμήματα 13/7/2016     11:17 0 0 0 K

Π-2 Νέα Κορώνη - Κεντρική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία, οπωροπωλείο 
13/7/2016     11:41 0 0 0 K

Π-3 Πεταλίδι - Ταβέρνα : στη Βρύση, ψητά και … άλλα 13/7/2016     14:15 0 0 0 K
Π-4 Καρδαμύλη - Ταβέρνα ο Γιαλός 13/7/2016     19:50 0 0 0 K
Π-5 Στούπα - Ταβέρνα η αυλή της Θεανώς 13/7/2016     20:15 0 0 0 K

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία  
ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ 

Από την Κορώνη μέχρι τη Στούπα 
πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές ανα-
λύσεις σε θαλασσινό νερό σε δείγματα 
από 19 σημεία. Από αυτές τις παραλίες οι 
4 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση  
και οι 15 κατάλληλες. Σε νερό ανθρώπι-
νης κατανάλωσης και τα 5 σημεία δειγ-
ματοληψίας  κριθήκαν κατάλληλα. 

  

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες  
θαλασσινού   νερού στις 13/07/ 2016  
από την Κορώνη  μέχρι τη Στούπα   με 
τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσε-
ως των μικροβιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-
κες εκφράζονται ως αριθμός βιώσιμων 
μονάδων, δηλαδή σε Colony Forming 
Units (CFU)  ανά 100 ml δείγματος 
νερού (cfu/100 ml).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 164 / 20-07-2016
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Αρ 
δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων 
μονάδων cfu*/100 ml

Κολοβακτη-
ρίδια 

Εντερόκοκ-
κοι  

250/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

100/100ml 
νερού (οδη-
γία 2006/7/

ΕΚ)

ΜΑΛΙΑΚΟΣ

ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

 Πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές 
αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε δείγμα-
τα από 15 σημεία. Από αυτές τις παρα-
λίες 1 κρίθηκε ακατάλληλη για κολύμ-
βηση  και οι 14  κατάλληλες. 

  

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες  
θαλασσινού   νερού στις 06/07/ 2016  
από το Μαλιακό έως τον Παγασητι-
κό Κόλπο   με τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν στα 
5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  άλλες 
έγιναν σε διαφορετικά σημεία αρκετά 
μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, στο αρχικό δείγμα έγι-
νε  με την μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 μm συγκεκριμέ-
νης ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών που παρουσιά-
ζονται στους παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσιμων μονάδων, 
δηλαδή σε Colony Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).

 Πραγματοποιήθηκαν μικροβιολο-
γικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 
δείγματα από 10 σημεία. Από αυτές τις 
παραλίες 1 κρίθηκε ακατάλληλες για 
κολύμβηση  και οι 9  κατάλληλες.

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από το Μαλιακό.

1 Άγιος Κωνσταντίνος  - Κάλαμος (Πριν τον Αγ. Κων/νο. Αριστερά από το Beach Bar)
16/7/2016     11:25 120 16 Κ

2 Άγιος Κωνσταντίνος (Στη στροφή της εισόδου στο χωριό. Ανάμεσα στα πρατήρια υγρών καυσίμων 
Shell & Silkoil. Δεξιά του Beach Bar) 16/7/2016     11:51 56 90 Κ

3 Ασπρονέρι  (Δεξιά από το 1o Beach Bar που συναντάμε μόλις στρίψουμε προς την παραλία )
6/7/2016     12:22 30 4 Κ

4 Ασπρονέρι (Στην ταβέρνα Παράδεισος) 6/7/2016     12:27 160 2 Κ
5 Καμένα Βούρλα - Πριν τη μαρίνα  (Δεξιά από το Beach Bar Ammos) 6/7/2016     12:51 380 22 Α
6 Καμένα Βούρλα - Πλαζ Γαλήνη (30μ πριν τον Άγιο Παντελεήμονα) 6/7/2016     13:33 36 2 Κ

7

Άγιος Ιωάννης - Στυλίδα  
(Έξοδος από την εθνική οδό στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Ακολουθούμε τον 
παράδρομο και θα μας κατευθύνει δεξιά παράλληλα με το ποτάμι. Αριστερά του Beach Bar που θα 
βρούμε στο τέρμα του δρόμου) 6/7/2016     13:39

30 28 Κ

8 Καραβόμυλος  (Δεξιά παραλία - Στη βίλλα Λέτσου) 6/7/2016     13:47 168 0 Κ
9 Καραβόμυλος (Αριστερή παραλία - Δεξιά του Beach Bar La plaza Linda) 6/7/2016     13:57 86 22 Κ

10 Ράχες (Ανάμεσα στα Beach Bar Bojo & La Playa) 6/7/2016     14:09 200 96 Κ

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του  νερού κολύμβησης από το Παγασητικό κόλπο.  
1 Άφυσσος  (30μ μετά τη γαλάζια σημαία.) 6/7/2016     14:35 20 2 Κ
2 Κορόπη  (Στη γαλάζια σημαία) 6/7/2016     15:05 256 4 Α
3 Καλά Νερά  (Πριν το coffee house Nautilos)  6/7/2016     16:04 72 18 Κ
4 Κάτω Γατζέα  (Στην αρχή της πλαζ. Πινακίδα Πλαζ Κολυμβητών) 6/7/2016     16:05 100 2 Κ

5 Μαλάκι  (Στη στροφή, μπροστά στο Παρκινγκ μετά τα ΚΑΥ και πριν το χωριό με 
κατεύθυνση προς Βόλο) 6/7/2016     16:37 68 20 Κ

6 Πλατανίδια (Αριστερά από τη γαλάζια σημαία. Δίπλα στη ταβέρνα Μουριά) 
6/7/2016     17:10 100 2 Κ

7 Κάτω Λεχώνια - Άγιος Μηνάς  (Στο δεξί κολπάκι όπως βγαίνει ο δρόμος)
6/7/2016     17:23 76 4 Κ

8 Αγριά - Σουτραλί (Στην οδό Δημάρχου Παραθύρη) 6/7/2016     17:44 120 10 Κ
9 Βόλος - Άναυρος  (Στο δεύτερο κολπάκι) 100 10 Κ

10 Βόλος - Αλυκές (Στην οδό Βάκχου 42) 152 4 Κ

11 Μάραθος (Στο τελευταίο στενό πριν αρχίσει να ανηφορίζει ο δρόμος με κατεύθυνση  προς 
Άγιο Γεώργιο) 0 0 Κ

12 Μαμιδάκης  (10μ αριστερά από την μικρή ράμπα που υπάρχει στο κέντρο της παραλίας) 46 10 Κ
13 Χρυσή Ακτή Παναγιάς  (Κατήραγας. Αριστερά στη γαλάζια σημαία.) 64 6 Κ
14 Νέα Αγχίαλος  (Στην οδός Ευλογητού. Αριστερά του Beach Bar Glamour) 180 4 Κ

15 Παραλία Αλμυρού (30μ αριστερά από την είσοδο της παραλίας) 80 4 Κ

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 165 / 22-07-2016
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ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΑΠΌ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 
Από τη Βούλα μέχρι το Καλοπήγαδο 

Κερατέας πραγματοποιήθηκαν μικροβι-
ολογικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό 
σε 17 σημεία. Από αυτές τις παραλίες 
οι 4 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμ-
βηση  και οι 13 κατάλληλες. 

  

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματολη-
ψίες  θαλασσινού   νερού στις 24/07/ 
2016  στο Σαρωνικό, από τη Βούλα  
μέχρι το Καλοπήγαδο Κερατέας   με τις 
παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν 
στα 5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  
άλλες έγιναν σε διαφορετικά σημεία 
αρκετά μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και κατα-
μέτρησης  του μικροβιακού φορτίου ή 
ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού βακτη-
ρίων E.coli, των ολικών κολοβακτηρι-
οειδών και εντερόκοκκων, στο αρχικό 
δείγμα έγινε  με την μέθοδο  Διήθησης  
δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm 
συγκεκριμένης ποσότητας (100mlδείγ-
ματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσε-
ως των μικροβιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-
κες εκφράζονται ως αριθμός βιώσιμων 
μονάδων, δηλαδή σε Colony Forming 
Units (CFU)  ανά 100 ml δείγματος 
νερού (cfu/100 ml).

Αρ
δειγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αριθμός βιώσιμων 

μονάδων cfu*/100 ml
Κολοβακτη-

ρίδια Κ/Α

1 Βούλα (Απέναντι από το τμήμα Ασφάλειας Βούλας) 24/7/2016     09:24 120 Κ
2 Βούλα Μ(Πριν το Δημαρχείο Βούλας) Μ24/7/2016     09:45 150 Κ
3 Καβούρι - Οδός Κυβέλης  24/7/2016 Μ10:01 264 Α
4 Μεγάλο Καβούρι (Στο κέντρο του τελευταίου κολπίσκου) 24/7/2016     10:27 380 Α
5 Βουλιαγμένη - Αστέρας (Στη στάση Αστέρια) 24/7/2016     11:16 72 Κ
6 Λουμπάρδα (Αριστερά από το Beach Bar) 24/7/2016     12:37 62 Κ
7 Λαγονήσι - Άγιος Δημήτριος (Στο ύψος της στάση Άγιος Δημήτριος) 24/7/2016     12:52 58 Κ
8 Λαγονήσι - Άγιος Νικόλαος (Στο τέρμα του δρόμου) 24/7/2016     13:14 390 Α
9 Λαγονήσι - Πεύκο (Μπροστά στο πύργο του ναυαγοσώστη) 24/7/2016     13:32 204 Κ

10 Σαρωνίδα - Κεντρική παραλία  (Στο ύψος του My Market) 24/7/2016     14:00 260 Α
11 Σαρωνίδα - Μαύρο Λιθάρι (Δεξιά στο φανάρι) 24/7/2016     14:23 100 Κ
12 Ανάβυσσος - Αλυκές (1ος ναυαγοσώστης) 24/7/2016     14:56 186 Κ
13 Ανάβυσσος - Αλυκές (ΔΗΚΕΑ) 24/7/2016     15:12 140 Κ
14 Θυμάρι (Αριστερά από τα Beach Bar) 24/7/2016     15:34 30 Κ
15 Λαύριο - Πούντα Ζέζα (Μπροστά από την κατασκήνωση) 24/7/2016     16:34 34 Κ
16 Περιγιάλι (Κέντρο παραλίας) 24/7/2016     17:27 64 Κ
17 Καλοπήγαδο - Βρομοπούσι (10μ αριστερά από τα σκαλιά της ταβέρνας) 24/7/2016     18:16 32 Κ

ΟΡΙΟ
250/100ml 

νερού (οδηγία 
2006/7/ΕΚ)

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης για τον Σαρωνικό, από την Βούλα μέχρι το Καλοπήγαδο Κερατέας

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού για Λαγονήσι, Ανάβυσσο και Λαύριο.

Αρ
δειγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml

Κ/ΑTotal 
coliforms E.coli. Εντερό-

κοκκοι 
Pseud- 
omonas

Π-1 Λαγονήσι - Ταβέρνα Κιόσκι στον παραλιακό δρόμο - Δημοτική 
επιχείρηση  Μ24/7/2016     13:22 0 0 K

Π-2 Ανάβυσσος - Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αναβύσσου 
24/7/2016     15:18 0 0 K

Π-3 Λαύριο - Εκκλησία Ευαγγελιστρίας Μ24/7/2016     16:52 0 0 K

ΟΡΙΟ

0/100ml 
νερού 

(οδηγία 
98/83/ΕΚ)

0/100
ml νερού

0/100
ml

νερού

0/100
ml νερού

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Aπό την Βούλα  μέχρι το Καλοπήγαδο Κερατέας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 167 / 27-07-2016
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ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ

ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  

Από τα Λουτρά Ωραίας Ελένης 
μέχρι την Αρχαία Επίδαυρο και από την 
Ίρια μέχρι το Παράλιον Άστρος πραγ-
ματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύ-
σεις σε θαλασσινό νερό σε 20 σημεία. 
Από αυτές τις παραλίες οι 2 κρίθηκαν 
ακατάλληλες για κολύμβηση  και οι 18 
κατάλληλες. 

  

ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματολη-
ψίες  θαλασσινού   νερού στις 27/07/ 
2016  Από τα Λουτρά Ωραίας Ελένης 
μέχρι την Αρχαία Επίδαυρο και από την 
Ίρια μέχρι το Παράλιον Άστρος με τις 
παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν 
στα 5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  
άλλες έγιναν σε διαφορετικά σημεία 
αρκετά μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντανού 
μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων των 
ολικών κολοβακτηριοειδών, στο αρχικό 
δείγμα έγινε  με την μέθοδο  Διήθησης  
δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm 
συγκεκριμένης ποσότητας (100mlδείγ-
ματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως 
των μικροβιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-
κες εκφράζονται ως αριθμός βιώσιμων 
μονάδων, δηλαδή σε Colony Forming 
Units (CFU)  ανά 100 ml δείγματος 
νερού (cfu/100 ml).

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης για τον Σαρωνικό και τον Αργολικό κόλπο 27/7/2016.

Αρ
δειγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αριθμός βιώσιμων 

μονάδων cfu*/100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια Κ/Α

1 Λουτρά Ωραίας Ελένης - Ιαματικά (Στο κέντρο του αριστερού κόλπου.) 27/7/2016     09:10 0 Κ

2 Λουτρά Ωραίας Ελένης (Μέσα στο χωριό. Δεξιά από τις οργανωμένες. Στο σημείο υπάρχει μια 
μεγάλη πινακίδα την περιφέρειας Πελ/σου.) 27/7/2016     10:16 44 Κ

3 Κάτω Αλμυρή (50μ πριν τη δεξιά στροφή στο τέλος του χωριου.) 27/7/2016     10:31 223 Κ
4 Καρακόλι - Σιδερώνα  (Στο κέντρο της παραλίας.) 27/7/2016     10:45 170 Κ
5 Κόρφος (Αμέσως μετά το Hotel Margarita.) 27/7/2016     11:40 12 Κ
6 Νέα Επίδαυρος  (Στα δεξιά τις παραλίας. 20μ πριν τις 2ες ομπρέλες.) 27/7/2016     12:22 47 Κ
7 Αρχαία Επίδαυρος - Βαγωνιά (Στην αρχή του πάρκινγκ.) 27/7/2016     13:15 207 Κ

8 Αρχαία Επίδαυρος - Σπηλιά (Πριν το θέατρο. Στους δύο δρόμους που χωρίζονται από τοίχο.)
27/7/2016     13:48 129 Κ

9 Ίρια - 5η είσοδος (Ακριβώς στην 5η είσοδο.) 27/7/2016     14:55 187 Κ
10 Κάντια  (Μετά το Beach Bar Zoom.) 27/7/2016     16:12 86 Κ
11 Πλάκα  (Στο παρκινγκ πριν το Triton new camping.) 27/7/2016     16:31 217 Κ
12 Τολό - Ψιλή άμμος  (Δεξιά από τη γαλάζια σημαία) 27/7/2016     16:47 236 Κ
13 Τολό - Κέντρο (50μ πριν το ΚΕΠ.) 27/7/2016     17:15 260 Α

14 Ναύπλιο - Καραθώνας (Στην δεξιά μεριά της παραλίας και δεξιά του τελευταίου Beach Bar.)
27/7/2016     18:03 273 Α

15 Ναύπλιο - Καραθώνας (Στην αριστερή μεριά της παραλίας και δεξιά του τελευταίου Beach Bar.)
27/7/2016     18:14 69 Κ

16 Ναύπλιο - Αρβανιτιά  (Δεξιά μεριά. Δίπλα στα αριστερά βράχια.) 27/7/2016     18:42 3 Κ
17 Νέα Κίος (Αμέσως μετά το ποτάμι.) 27/7/2016     19:35 207 Κ
18 Μύλοι  (Στην παραλία πριν το λιμάνι, στον τελευταίο φοίνικα) 27/7/2016     19:52 170 Κ
19 Κιβέρι - Παραλία Κιβερίου (Στη δεξιά μεριά της παραλίας) 27/7/2016     20:15 97 Κ

20 Παράλιον Άστρος (Αριστερή μεριά παραλίας. Μετά την εκβολή από το μικρό ρυάκι. Στις Σημαίες.)
27/7/2016     20:52 209 Κ

ΟΡΙΟ
250/100ml 

νερού (οδηγία 
2006/7/ΕΚ)

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού για περιοχές του Σαρωνικού και του Αργολικού κόλπου.

Αρ
δειγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αριθμός βιώσιμων 

μονάδων cfu*/100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια Κ/Α

Π-1 Λουτρά Ωραίας Ελένης - Ι.Ν. Κων/νου και Ελένης 27/7/2016     09:35 0 K
Π-2 Νέα Επίδαυρος - Ι.Ν Ευαγγελιστρίας 27/7/2016     15:18 36 Α
Π-3 Αρχαία Επίδαυρος - Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 27/7/2016     16:52 70 Α
Π-4 Ναύπλιο - Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 27/7/2016     16:58 0 Κ
Π-5 Ναύπλιο - Πυροσβεστική 27/7/2016    17:05 0 Κ
Π-6 Κιβέρι - Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 27/7/2016     20:22 26 Α

ΟΡΙΟ
250/100ml 

νερού (οδηγία 
2006/7/ΕΚ)

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Aπό Λουτρά Ωραίας Ελένης μέχρι Επίδαυρο και για τον Αργολικό κόλπο από Ίρια μέχρι παραλίες Άστρους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 168 / 01-08-2016
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 Από το Ξυλόκαστρο μέχρι την Πάτρα 
πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές 
αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 24 
σημεία. Από αυτές τις παραλίες οι 3 κρί-
θηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση  και 
οι 21 κατάλληλες. 

  
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού   νερού στις 30/07/2016  
Από το Ξυλόκαστρο μέχρι την Πάτρα με 
τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματοληψίες έγιναν 
στα 5 μέτρα μέσα στη θάλασσα , ενώ  
άλλες έγιναν σε διαφορετικά σημεία 
αρκετά μακριά από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευσης και καταμέτρη-
σης  του μικροβιακού φορτίου ή ζωντανού 
μικροβιακού πληθυσμού βακτηρίων των 
ολικών κολοβακτηριοειδών, στο αρχικό 
δείγμα έγινε  με την μέθοδο  Διήθησης  
δια μέσου μεμβράνης πόρου 0,45 μm 
συγκεκριμένης ποσότητας (100mlδείγ-
ματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της εκτιμήσεως 
των μικροβιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-
κες εκφράζονται ως αριθμός βιώσιμων 
μονάδων, δηλαδή σε Colony Forming 
Units (CFU)  ανά 100 ml δείγματος 
νερού (cfu/100 ml).

Aπό Ξυλόκαστρο Κορινθίας μέχρι Πάτρα Αχαΐας
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Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από Ξυλόκαστρο Κορινθίας έως Πάτρα Αχαΐας, στις 30/7/2016

Αρ
δειγ-
ματος ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αριθμός βιώσιμων 
μονάδων cfu*/100 ml
Κολοβα-
κτηρίδια Κ/Α

1 Κάτω Λουτρό (Στο ύψος της γέφυρας στην είσοδο του χωριού. Στον πρώτο δρόμο δεξιά.) 30/7/2016     09:30 120 Κ
2 Λυκοποριά (Στην είσοδο του χωριού. Πριν το περίπτερο.) 30/7/2016     09:45 170 Κ
3 Λυγιά (Πριν το 52ο χλμ τις Π.Ε.Ο.) 30/7/2016     10:31 100 Κ
4 Δερβένι  (Στο παλαιό ειρηνοδικείο. Στον 2ο κόλπο αριστερά από τη γαλάζια σημαία.) 30/7/2016     10:44 174 Κ
5 Δερβένι (Στα αριστερά του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος.) 30/7/2016     10:55 114 Κ
6 Μαύρα Λιθάρια (Η παραλία που βρίσκεται πριν την είσοδο του χωριού.) 30/7/2016     11:21 70 Κ
7 Μαύρα Λιθάρια - Λιμάνι (Στο κέντρο του πρώτου κόλπου δίπλα στο λιμάνι) 30/7/2016     11:37 104 Κ

8 Αιγείρα  (Δεξιά στο στενό πριν τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα και 15μ αριστερά προς τις καφετέριες.)  
30/7/2016 11:57 140 Κ

9 Ακράτα (Στην οδό Κέας, κάθετα του παραλιακού δρόμου. Ανάμεσα στο δημοτικό πάρκινγκ και το πάρκο.)
30/7/2016     12:30 72 Κ

10 Διακοπτό - Πούντα  (Η δεξιά παραλία. Αριστερά δίπλα στο Beach Bar.) 30/7/2016     13:01 200 Κ

11 Διακοπτό - Πούντα (Η αριστερή παραλία. Τέρμα του δρόμου και δεξιά, μετά τη γαλάζια σημαία, στο 
ναυαγοσωστικό πύργο.) 30/7/2016     13:17 72 Κ

12 Αίγιο - Αλυκή (100μ μετά τη γαλάζια σημαία. Στο ψάθινο κιόσκι) 30/7/2016     15:11 140 Κ

13 Άβυθος - Άκολη (Είσοδος από τον δρόμο δεξιά στο πάρκινγκ και πάλι δεξιά στη παραλία. Μετά την ράμπα των 
ΑΜΕΑ.) 30/7/2016     15:34 170 Κ

14 Λόγγος  (Δεξιά από τα σκάφη. Στον ναυαγοσωστικό πύργο. Πριν την οδό Απόλλωνος.) 30/7/2016     15:51 280 Α
15 Ψαθόπυργος (Δεξιά στο μόλο. Στο δεύτερο κολπάκι.) 30/7/2016     16:34 215 Κ
16 Παναγοπούλα (Αριστερή παραλία. Κέντρο παραλίας) 30/7/2016     17:11 60 Κ
17 Παναγοπούνα (Δεξιά παραλία. Δεξιά της εξέδρας.) 30/7/2016     17:27 335 Α
18 Άγιος Βασίλειος  (Στην οδό Αριστοτέλους.) 30/7/2016     17:54 240 Κ
19 Ρίο - Προβλήτα  (Πριν την πρώτη εξέδρα.) 30/7/2016     18:15 214 Κ
20 Ρίο - Προβλήτα (Ελευθερίας και Ηρώων Πολυτεχνείου.) 30/7/2016     18:24 285 Α
21 Ρίο - Καστελόκαμπος (Αριστερά στην οδό Πετμεζά.) 30/7/2016     19:13 72 Κ
22 Πάτρα - Πλαζ Πατρών (Δεξιά της οδού Κανελλοπούλου. Στο τέρμα των αστικών λεωφορείων.)  30/7/2016 19:43 142 Κ
23 Πάτρα - Πλαζ Πατρών (Δεξιά της οδού Κανελλοπούλου. Μετά το φάρο.)  30/7/2016    19:55 194 Κ
24 Πάτρα  (Απέναντι από το Εκκλησιαστικό Λύκειο ‘Άγιος Χρυσόστομος’.) 30/7/2016     20:26 100 Κ

ΟΡΙΟ
250/100ml 

νερού (οδηγία 
2006/7/ΕΚ)

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του νερού οικιακής χρήσης για τις περιοχές από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας έως την Πάτρα Αχαΐας. 
Π-1 Στόμιο - Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 30/7/2016     10:15 0 K
Π-2 Δερβένι - Ι.Ν. Αγίας Τριάδος 30/7/2016     11:10 24 Α
Π-3 Ακράτα - Κέας και παραλιακή - δίπλα στο περίπτερο. 30/7/2016     12:30 16 Α
Π-4 Αίγιο - Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 30/7/2016     14:13 14 Α
Π-5 Λόγγος - Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 30/7/2016     16:06 28 Α
Π-6 Ρίο - Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 30/7/2016     18:43 0 Κ
Π-7 Πάτρα - Ιερά Μητρόπολη  30/7/2016     20:41 0 Κ
Π-8 Πάτρα - Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 30/7/2016     21:15 0 Κ

ΟΡΙΟ 0/100ml 
νερού (οδηγία 

98/83/ΕΚ)

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση



οικονομίαΦΑΚΕΛΟΣ | ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ & AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2016                            23

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ …2015  
ΚΑΙ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 25-05-2016 ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»  
ΕΙΝΑΙ … ΠΕΡΥΣΙΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ 2015 (ΙΟΥΛΙΟΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 2016.  

ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»  ΕΙΝΑΙ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ)

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΖ  ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ.
 ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. 

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ  ΣΕ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ.

ΜΑΪΜΟΥ 
ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΗΜΑΙΕΣ
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Η Ελληνική Εταιρία Προστα-
σίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ) 
εκμεταλλευόμενη την 
ανυπαρξία νομοθετικού 
πλαισίου σε ότι αφορά το 

πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», 
χρηματοδοτείται από όλους τους 
φορείς που θέτουν υποψηφιότη-
τα γι’ αυτές καθώς και από χορη-
γούς που στηρίζουν το πρόγραμμα. 
Επιπλέον χωρίς να διαθέτει δικά 
της πρωτογενή στοιχεία χρησιμο-
ποιεί δωρεάν, αυτά που παράγει η 
Ειδική Υπηρεσία Υδάτων (Ε.Υ.Υ) 
του ΥΠΕΚΑ,  χρηματοδοτούμενη 
από τους Έλληνες Φορολογούμε-
νους Πολίτες.  

Χωρίς νομική υπόσταση είναι 
το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαί-
ες» που υλοποιείται κάθε χρόνο 
από την Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), που 
είναι ο «επίσημος φορέας», ο «εθνι-
κός συντονιστής», αφού σύμφωνα 
με ενδελεχή έρευνα που έκανε το 
ΠΑΚΟΕ, σε βάσεις νόμων και νομο-
λογίας της ημεδαπής (νομική σελίδα 
του ΣτΕ, νομική ιστοσελίδα «νόμος»)
δεν προέκυψε κάποιο ελληνικό νομο-
θέτημα ή απόφαση Ελληνικού Δικα-
στηρίου που να διέπει ή να αναφέρε-
ται στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». 
Επιπλέον σε έρευνα και στη νομική 
βάση της Ε.Ε την CELEX, δεν βρέθηκε 
κάποιος κανονισμός ή οδηγία που να 
διέπει συγκεκριμένα τη λειτουργία του 
προγράμματος αυτού. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι στο ως άνω πρόγραμμα, 
το οποίο δημιούργησε και υλοποιεί η 
FEE (Foundation for Environmental 
Education) οι Δήμοι, οι Κοινότητες και 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συμμε-
τέχουν «εθελοντικά», στη βάση ενός 
γενικού πλαισίου παροχής συνδρομής 
στη δράση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ και όχι 
στη βάση συγκεκριμένου νομικού πλαι-
σίου που διέπει τη δράση και εφαρμο-
γή του προγράμματος. 

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  η  Μ Κ Ο ,  
FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL 
EDUCATION (F.E.E.) επιλέγει από κάθε 
χώρα μέλος που επιθυμεί να συμμετά-
σχει στο πρόγραμμα, μια περιβαλλο-
ντική οργάνωση, με βάση τα κριτήρια 
που αυθαίρετα η ίδια έχει θέσει. Από 
την Ελλάδα έχει επιλέξει την Ελληνι-
κή Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 
(Ε.Ε.Ε.Π.Φ. ) η οποία όμως ουδεμία 
σχέση έχει με τις θάλασσες και δεν δια-
θέτει δικά της διαπιστευμένα εργαστή-
ρια  για να διεξάγει δειγματοληψίες. 
Η οργάνωση αυτή μαζί με τους «επι-
θεωρητές» της F.E.E. ελέγχουν τους 
φορείς που σήμερα εκμεταλλεύονται 
τις παραλίες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, δηλαδή τους δήμους και 
τους ξενοδόχους που πληρώνουν την 
Ε.Ε.Π.Φ για να αποκτήσουν τη γαλά-
ζια σημαία, για το αν πληρούν τα δικά 
τους κριτήρια.

Πως όμως να εμπιστευτεί κανείς 
ένα πρόγραμμα που δεν είναι κατοχυ-
ρωμένο νομικά και επιπλέον λειτουρ-

γεί πάνω σε μια αυθαίρετη βάση κρι-
τηρίων που κανείς δεν ελέγχει εκτός 
από τους ίδιους τους φορείς που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα; 

Κι όμως τα μεγάλα ταξιδιωτικά γρα-
φεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στην «Γαλάζια Σημαία», αφού 
αυτή προβάλλεται από τους ξενοδό-
χους που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα ως κριτήριο για την «καλή κατά-
σταση» της ακτής. 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΕΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ

Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του 
FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλο-
καιριού, εκ των υστέρων, αφού έχουν 
δοθεί οι γαλάζιες σημαίες, τη συμμόρ-
φωση με τα κριτήρια του προγράμμα-
τος, επισημαίνοντας προβλήματα και 
παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν 
σε προσωρινή ή και οριστική υποστο-
λή της Γαλάζιας Σημαίας και απόσυρ-
ση της ακτής ή της μαρίνας από την 
διεθνή και ελληνική ιστοσελίδα του 
προγράμματος. 

Οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την 
Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, που απαρτί-
ζεται από μέλη της Ε.Ε.Π.Φ, του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, της ΚΕΔΚΕ, η οποία μάλιστα 
προτείνει τους ΟΤΑ και τους ξενο-
δόχους, δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάν-
νης κερνάει.  

Με βάση την αρχή «Κράτος εν 
Κράτει» που λειτουργεί μέχρι σήμε-
ρα στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαί-
ες», εμείς ως ΠΑΚΟΕ, προτείνουμε τη 
σύσταση πενταμελούς επιτροπής, με 
4 άτομα από ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Ναυ-
τιλίας, υπουργείο Τουρισμού, υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και έναν εκπρόσωπο 
από ΜΚΟ που να έχει ασχοληθεί με το 
θέμα. Αυτή η επιτροπή θα προγραμ-
ματίζει, συντονίζει και ελέγχει τη δια-
δικασία ελέγχου των ακτών κολύμ-
βησης της χώρας. Επίσης ζητάμε να 
προταθεί από το ΥΠΕΚΑ να αλλάξουν 
οι δια «βίου» φορείς που διαπλέκονται 

στο σύστημα με ανοικτές διαδικασίες 
εισόδου νέων φορέων.

Επειδή πιστεύουμε στη Δημοκρα-
τία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ χωρίς αποκλεισμούς και 
περιορισμούς στη διαχείριση της φύσης, 
χωρίς τα καθαρά εμπορικά κριτήρια 
που βάζει ο «θεσμός» των γαλάζιων 
σημαιών, γι` αυτό υποστηρίζουμε ότι 
η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών 
σ` όλους τους χώρους που μπορεί να 
απολαύσουν τις ομορφιές της Ελληνι-
κής φύσης ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ. 

ΤΑ ΑΥΘΑIΡΕΤΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ

Τα κριτήρια του διεθνούς προγράμ-
ματος που αφορούν μόνο οργανωμέ-
νες παραλίες και όχι ακτές που μπο-
ρεί να έχουν καλύτερη ποιότητα νερού 
αλλά δεν έχουν ξαπλώστρες, συνοψί-
ζονται στις εξής κατηγορίες:

. Ποιότητα των νερών κολύμβησης, 
που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους 2 φορές το μήνα ανά 
15-17 μέρες, κατά τη διάρκεια της 
κολυμβητικής περιόδου (1/6 –31/10) 
από διαπιστευμένα εργαστήρια που 
συνεργάζονται με την Κ.Υ.Υ η οποία 
και παρέχει όλα τα στοιχεία δωρεάν. 

Η Ε.Ε.Π.Φ όμως χρησιμοποιεί τα 
στοιχεία αυτά που είναι διαθέσιμα σε 
όλους στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Υ και στη 
συνέχεια, παράνομα, τα εμπορεύεται. 

• Μη απόρριψη στην περιοχή βιο-
μηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς 
κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό όμως δεν 
είναι σε θέση να το ελέγξουν αφού δεν 
κάνουν αυτοψίες στην κάθε περιοχή, 
ώστε να διαπιστώσουν αν πραγματι-
κά τηρείται αυτό το κριτήριο. 

• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, 
που αδειάζονται σε τακτά διαστήμα-
τα. Στις περισσότερες οργανωμένες 
ακτές τα σκουπίδια ξεχειλίζουν έξω 
από τους κάδους. 

• Συνεχής, περιοδικός καθαρι-
σμός της ακτής από σκουπίδια, απο-

τσίγαρα κ.λ.π.
• Οργάνωση ακτής.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού  

για την ποιότητα των νερών κολύμ-
βησης, με την ανάρτηση των αποτε-
λεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσε-
ων στον πίνακα ανακοινώσεων των 
ακτών. Και εδώ πάλι στηρίζονται στα 
αποτελέσματα της Ε.Υ.Υ αφού η ίδια 
η Ε.Ε.Π.Φ ουδέποτε έχει ασχοληθεί με 
δειγματοληψίες και ούτε έχει καμία 
σχέση με τη μόλυνση των θαλασσών. 
Είναι μία εταιρία που κατά κύριο λόγο 
ασχολείται με τα δάση. 

• Σχέδια δράσης για την αντιμε-
τώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης 
εξ` ατυχήματος με άμεση ενημέρω-
ση του κοινού.

• Απαγόρευση της κίνησης οχημά-
των και μοτοποδηλάτων στην ακτή.

• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, 
με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για 
περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια 
και πρώτες βοήθειες.

• Προσφορά υπηρεσιών σε άτομα 
με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).

• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες 
για την ακτή, καθώς και  για περιοχές 
με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλω-
ρίδα και πανίδα, στον παράκτιο χώρο. 
Το φυσικό αυτό περιβάλλον του παρά-
κτιου χώρου, τις περισσότερες φορές 
«παραβιάζεται» από τις δραστηριότη-
τες των ξενοδοχείων. 

• Αναφορά στην οργάνωση δρα-
στηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, 
που να προβάλλουν ενεργά το ενδια-
φέρον του  για το φυσικό περιβάλλον 
της ακτής και την ανάγκη προστασίας 
του. Από πότε οι ξενοδόχοι ασχολή-
θηκαν ενεργά με το φυσικό περιβάλ-
λον και την προστασία του; 

Εμείς βάζουμε πέντε ερωτήματα 
που πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωμέ-
νη η ΕΕΠΦ να απαντήσει.

1.  Πως γίνετε χωρίς κανένα στοι-
χείο… φετινό από την ΕΥΥ  και προ-
ηγούμενο επιτόπιο έλεγχο να δίνετε 
«γαλάζια σημαία»;

2. Πως εμπιστεύεστε  στοιχεία  που 
σας καταθέτουν οι υποψήφιοι «πελά-
τες» σας, για να δίνετε γαλάζια σημαία;

3.  Ένα σύστημα που δεν έχει διπλό 
ή τριπλό ανεξάρτητο έλεγχο πως θεω-
ρείται αξιόπιστο;

4. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό – 
πάνω από το 80% οι γαλάζιες σημαί-
ες  δίνονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις;

5. Ο τουρισμός για σας είναι εθνικό 
προϊόν ή εμπορική συναλλαγή;

Θα θέλαμε τελειώνοντας  να σας 
πούμε ότι οι «θεσμοί»  πρέπει να στη-
ρίζονται σε  σωστές βάσεις, διαφορε-
τικά καταρρέουν ανεπιστρεπτί.

Τέλος μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016, το 
ΠΑΚΟΕ θα βγάλει τα δικά του αποτε-
λέσματα όχι για 15 σημεία στην Αττι-
κή αλλά για 125.


