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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος  
στις 5 Ιουνίου, το ΠΑΚΟΕ ( Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών)  

ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας, σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ,  
τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος  
στις 5 Ιουνίου, το ΠΑΚΟΕ ( Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) ως ανεξάρτητος μη 
κυβερνητικός φορέας, σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ, τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

H 
Ελλάδα κάποτε , όχι πολλές δεκαετίες πριν, 
διακρινόταν για τις πεντακάθαρες θάλασσες 
της. Ακόμη και η Αττική, με όλη την ανθρώπι-
νη επιβάρυνση, διέθετε μερικές εντελώς αμό-
λυντες παραλίες και θαλάσσιες περιοχές. Από 

τότε, πολύ νερό - ή μάλλον... μόλυνση - έχει κυλήσει 
στο αυλάκι και τα προβλήματα που έχουν δημιουργη-
θεί έχουν καταστήσει τις περισσότερες από τις παρα-
λίες ελάχιστα, η και καθόλου κατάλληλες για κολύμ-
βηση. Mε το σημερινό αφιέρωμα στις θάλασσες και 
στην κολύμβηση, το ΠAKOE επιχειρεί να ευαισθητο-
ποιήσει το κοινό και τους κατοίκους της Αττικής, ώστε 
να γνωρίζουν με ποιον τρόπο η θάλασσα μολύνεται, 
τι μπορούμε να κάνουμε όλοι για να βοηθήσουμε το 
θαλάσσιο περιβάλλον να ανακάμπτει ευκολότερα από 
τις ρυπογόνες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν 
υπέρμετρα και, ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό, ποιες από 
τις παραλίες της Αττικής είναι κατάλληλες για κολύμ-
βηση. Το τελευταίο εξασφαλίζεται από την διενέργεια 
μετρήσεων του μικροβιακού φορτίου στα θαλασσινά 
νερά από τα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠAKOE, 
ώστε να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα και ακρί-
βεια των μετρήσεων. Στις επόμενες σελίδες μπορείτε 
να διαβάσετε το πλούσιο αφιέρωμα που έχει ετοιμά-
σει το ΠΑΚΟΕ για τη θάλασσα.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Το θαλάσσιο οικοσύστημα έχει την ιδιομορφία, 
κυρίως το παράκτιο, να είναι τελείως σκεπασμένο 
από νερό, αλλά να είναι και εκτεθειμένο στον αέρα. 
Εκτός από την παράκτια ζώνη, οι γνωστότερες έχουν 

την ονομασία πελαγική και αβυσσαία. Αυτό περιλαμ-
βάνει το αβιογενές περιβάλλον, τους παραγωγούς 
και τους διασπαστές, βακτήρια και μύκητες. Η ένταση 
της ακτινοβολίας του ηλίου, ιδιαίτερα στην παράκτια 
ζώνη το θαλασσινό νερό της οποίας είναι εκείνο με 
το οποίο ερχόμαστε κυρίως σε επαφή, προκαλεί μετα-
βολές στηθερμοκρασία και την αλατότητα του νερού. 
Οι κύριοι οργανισμοί είναι βενθικοί κινητοί ή ακίνητοι 
(Κνιδόζωα, Καρκινοειδή, Φορονοειδή, Βρυόζωα κ.ά.). 
Η ειδική και ποσοτική του σύσταση αλλάζει ανάλογα 
με το βάθος, την απόσταση από την ακτή και τη δομή 
του βυθού (πέτρες ή άμμος). Το βένθος αποτελεί την 
βασική τροφή πολλών ειδών των ψαριών που έχουν 
οικονομικό ενδιαφέρον. Πολλές φορές στην παράκτια 
ζώνη οι κινήσεις της θάλασσας φέρουν πλανκτόν ή 
νυκτόν. Στη φωτοσύνθεση αυτού του πλαγκτόν στη-
ρίζεται και η αρχή της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας, 
από μικροσκοπικούς οργανισμούς (διάτομα και δυνο-
μαστιγοφόρα) και επηρεάζονται άμεσα από τις συγκε-
ντρώσεις των θρεπτικών υλικών και τις φυσικές, χημι-
κές και βιοχημικές παραμέτρους του οικοσυστήματος.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

H ρύπανση της θάλασσας, όπως είναι λογικό, συγκε-
ντρώνεται κυρίως στις παράκτιες περιοχές, όπου η 
παρουσία του πληθυσμού είναι αυξημένη και βεβαίως 
ασκούνται οι περισσότερες, συνήθως ρυπογόνες, δρα-
στηριότητες. Δεν είναι όμως μόνο οι ανθρώπινες δρα-
στηριότητες που συγκεντρώνονται κοντά στις ακτές και 
τα περισσότερα οικοσύστημα αλλά και βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες. Aποτέλεσμα είναι η ρύπανση όχι μόνο να 

δημιουργεί προβλήματα ως προς την ποιότητα ζωής 
και την υγεία των ανθρώπων, αλλά να προκαλεί και 
ανεπανόρθωτη ζημιά στα οικοσυστήματα, διαταράσσο-
ντας τη φυσική ισορροπία και δημιουργώντας τρομερές 
συνέπειες για το μέλλον ειδών ολόκληρων. “Mπροστά-
ρης” η τεχνολογία, που όχι μόνο υπηρετεί τον άνθρω-
πο, όπως είναι και ο στόχος της, αλλά καταστρέφει το 
περιβάλλον. Kαι βεβαίως πάλι στην τεχνολογία κατα-
φεύγουμε για να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της 
μόλυνσης, κάτι που επιβαρύνει την κοινωνία με τερά-
στιο οικονομικό κόστος.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: 
ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Για να μελετήσουμε και να αναλύσουμε το θαλασ-
σινό νερό σε σχέση με τη ρύπανσή-μόλυνσή του, θα 
πρέπει να γνωρίζουμε τις φυσικές, χημικές και μικρο-
βιολογικές παραμέτρους.
α.Φυσικές παράμετροι:

1. TSS (θολερότητα) – Η θολερότητα, σπουδαία 
οικολογική παράμετρος καθορίζει την ικανότητα διέ-
λευσης του ηλιακού φωτός μέσα στο νερό που επη-
ρεάζει άμεσα την παραγωγή των αυτότροφων φυτών. 
Προκαλείται ή από φυσική αιτία (διάβρωση ή αποσύν-
θεση οργανισμών μετά το θάνατο) ή από τα κολλοειδή 
και λεπτόκοκκα αιωρούμενα στερεά που περιέχονται 
στα λύματα και βιομηχανικά απόβλητα και καθιζάνουν 
στον πυθμένα με μεγάλη δυσκολία. Η μεγάλη θολερό-
τητα αποβάλλει από το οικοσύστημα τα είδη που έχουν 
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αυξημένες ανάγκες στο φως. 
Ο βαθμός θολερότητας των νερών συνήθως λαμ-

βάνεται σαν ενδεικτικό μέτρο εκτίμησης του βαθμού 
της ρύπανσης με τρεις όμως επιφυλάξεις,

α. Είναι δυνατόν η θολερότητα να προέρχεται από 
τη μικρή παρουσία κάποιου αδρανούς υλικού, μπορεί 
και αβλαβούς.

β. Η έλλειψη θολερότητας δεν σημαίνει αποκλειστι-
κά έλλειψη ρύπανσης, γιατί και το διαυγέστερο νερό 
μπορεί να είναι ρυπασμένο από οξέα και τοξικές ουσί-
ες, που δεν προκαλούν θολερότητα.

γ. Έντονος κυματισμός μπορεί να αυξήσει την θολε-
ρότητα.

2. Θερμοκρασία – Η θερμοκρασία των επιφανει-
ακών νερών μπορεί να παρουσιάζει φυσική ημερήσια 
και εποχιακή διακύμανση λόγω των καιρικών συνθη-
κών, που όμως δεν επηρεάζουν την ποιότητα του νερού 
και της υδρόβιας ζωής. Μεγάλες και απότομες μετα-
βολές της θερμοκρασίας παρατηρούνται:

α. Από τη διάθεση θερμών βιομηχανικών αποβλήτων.
β. Από μεγάλους όγκους θερμών νερών ψύξης που 

προέρχονται από θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού συμβάλλει 
στην αποοξυγόνωσή του, τόσο λόγω της μειωμένης 
διαλυτότητας του οξυγόνου στις μεγαλύτερες θερμο-
κρασίες, όσο και λόγω της αύξησης του ρυθμού των 
βιολογικών διεργασιών που γίνονται στο νερό και που 
καταναλώνουν περισσότερο οξυγόνο. Επίσης, η αύξη-
ση της θερμοκρασίας προκαλεί τον θάνατο πιο ευαί-
σθητων ψαριών. Για παράδειγμα, η πέστροφα μπορεί 
να ζήσει στ θερμοκρασία των 22°C για μεγάλες περι-
όδους, πεθαίνει όμως στους 25°C και το χρυσόψαρο 
που ζει έως τους 30°C, πεθαίνει στους 35°C. Επίσης, η 
αύξηση θερμοκρασίας έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
επώαση των αυγών των ψαριών. Πολλά υδρόβια ζώα 
ανάμεσα τους και ψάρια ονομάζονται ψυχρόαιμα, και 
ξεχωρίζουν από τον άνθρωπο, τα πουλιά και άλλα θερ-
μόαιμα ζώα. Η θερμοκρασία του σώματός τους προ-
σαρμόζεται παθητικά στη θερμοκρασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος όπου ζουν. Η κατανάλωση οξυγόνου 
και της τροφής, η ικανότητα μετατροπής της τροφής, 
ο ρυθμός ανάπτυξης και πολυάριθμοι άλλοι παράγο-
ντες επηρεάζονται από τη θερμοκρασία σημαντικά. 
Υπάρχουν άριστες θερμοκρασίες για κάθε είδος, στις 
οποίες τέτοιοι παράγοντες φτάνουν στη μέγιστη τιμή 
τους, π.χ. 12-15°C για την πέστροφα, 24-26°Cγια το 
λαβράκι, 20-30°C για τον κυπρίνο.

3. pH (Οξύτητα –αλκαλικότητα) - Το pH παίζει σπου-
δαίο ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστημα γιατί καθορίζει 
τη διαλυτότητα και τη χημική μορφή των περισσοτέρων 
ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτό .Η μείωση ή η αύξηση 
του pH είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φωτοσύνθε-
ση και την αναπνοή των οργανισμών του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος και επομένως σχετίζεται με την παρα-
γωγικότητα της βιομάζας. Οι φυσιολογικές τιμές για 
τη θάλασσα κυμαίνονται από 6-9, ενώ για το πόσιμο 
νερό από 6,5-8,5.

Στην επιφάνεια της θάλασσας το pH κυμαίνεται από 
8,0 σε 8,3 και εξαρτάται από τη μερική πίεση του CO 
στην ατμόσφαιρα, τη θερμοκρασία και την αλατότητα 
του νερού. Η τοξικότητα μιας κατηγορίας ρυπαντών 
(π.χ. βαρέα μέταλλα) μεγαλώνει ανάλογα με το pH. Οι 
χημικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού διαφέρουν απ’ 
αυτές του γλυκού, λόγω της παρουσίας αλάτων. Τα 
λιγότερα όξινα άλατα, όπως τα ανθρακικά, δισανθρα-
κικά και βορικά, λειτουργούν σαν ρυθμιστές της αλκα-
λικότητας του θαλάσσιου νερού. Η ρυθμιστική αυτή 
ιδιότητα μειώνει την υψηλή όξινη ή αλκαλική σύστα-
ση πολλών υγρών αποβλήτων. Έτσι η τοξικότητα των 
λυμάτων είναι υψηλή στα γλυκά νερά ενώ μειώνεται 

στη θάλασσα. Η μέτρηση του pH είναι το καλύτερο μέσο 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων διάθεσης των όξινων 
ή αλκαλικών αποβλήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 
Το κρίσιμο όριο επιβίωσης για τη ζωή στις λίμνες και 
τα υδάτινα ρεύματα, δεν εξαρτάται από τη μέση τιμή 
του pH (βαθμός όξυνσης) κατά τη διάρκεια ενός έτους, 
αλλά από την πιο χαμηλή τιμή του pH. Τέτοιες σύντο-
μες, αλλά επικίνδυνες περίοδοι με χαμηλές τιμές pH 
εμφανίζονται, κυρίως την άνοιξη κατά την τήξη των 
πάγων (πλήγματα οξύτητας). Οι διακυμάνσεις του pH 
μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα το θάνατο πολλών 
οργανισμών (π.χ. πλαγκτόν στο 6,5 και η πέρκα και το 
χέλι στους 6,4 και 6,3-6,5 αντίστοιχα). Εάν η τιμή του 
pH είναι κάτω από 6,5 αρχίζουν οι δυσμενείς επιπτώ-
σεις σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και κάτω 
από pH 5 όλα τα ζώα και τα φυτά πεθαίνουν.
β.Βιοχημικές παράμετροι:

1. B.O.D5. (Βιοχημικά καταναλισκόμενο οξυ-
γόνο) Το οξυγόνο που χρειάζεται για την βιοχημική 
αποδόμηση των οργανικών ουσιών, από αερόβιους 
μικροοργανισμούς ονομάζεται B.O.D5 και αποτελεί 
μέτρο για την εκτίμηση της ρύπανσης και για το τι 
μπορεί να προκαλέσει το οργανικό φορτίο των λυμά-
των στο περιβάλλον.

Σαν μέτρο χρησιμοποιείται συμβατικά το οξυγόνο, 
που καταναλίσκεται τις πρώτες 5 ημέρες σε 20°C. H 
μέτρησή τουB.O.D5 μας δείχνει αν οι οργανισμοί που 
λειτουργούν στο υδάτινο οικοσύστημα βρίσκονται σε 
φυσική ισορροπία. Οι φυσιολογικές τιμές του B.O.D5 
πρέπει να είναι κάτω των 5 mg/lt..

2. C.O.D (χημικά καταναλισκόμενο οξυγόνο) 
Το C.O.D μπορεί να παρουσιασθεί μειωμένο, παρ’ότι 

υπάρχουν οργανικές ουσίες, οι οποίες όμως ή απο-
δομούνται δύσκολα βιολογικά (π.χ. κυτταρίνη) ή είναι 
απαγορευτικές για την ανάπτυξη των σαπροφυτικών 
οργανισμών ή είναι τοξικές. Έτσι για την εκτίμηση του 
απαιτούμενου οξυγόνου, ανεξάρτητα από την βιοαπο-
δομησιμότητα των αποβλήτων, γίνεται χημική οξείδωση 
των οργανικών ουσιών των αποβλήτων με εργαστη-
ριακά μέσα και το οξυγόνο που καταναλίσκεται ονο-
μάζεται χημικά απαιτούμενο οξυγόνο.

3. D.O. (Διαλυμένο Οξυγόνο)Στα οικιακά λύματα 
περιέχονται οργανικές ουσίες που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σαν τροφή από άλλους οργανισμούς και 
ιδιαίτερα από μικρόβια. Αυτοί οι οργανισμοί με οξει-
δωτικές αντιδράσεις μεταβολίζουν τις οργανικές ουσί-
ες καταναλώνοντας γι’ αυτή τη διαδικασία το οξυγό-
νο που είναι διαλυμένο στο νερό. Επειδή το οξυγόνο 
έχει σχετικά μικρή διαλυτότητα στο νερό, καταναλώ-
νεται γρήγορα όταν υπάρχει μεγάλο οργανικό φορτίο 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αναερόβιες συνθή-
κες. Η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου δεν επη-
ρεάζει άμεσα τα άλγη ή το πλαγκτόν, λόγω της αυτο-
τροφικής τους ιδιότητας, αλλά τα μακροασπόνδυλα 
και τα ψάρια. Συγκέντρωση μικρότερη από 7 mg/lt 
σημαίνει έλλειψη οξυγόνου που έχει σαν αποτέλεσμα 
την μη επιβίωση των ψαριών και των άλλων αερόβι-
ων οργανισμών. Οι φυσιολογικές τιμές του D.O κυμαί-
νονται πάνω από 7 mg/lt.
γ.Χημικές παράμετροι:

1. P-PO4 (Φώσφορος και Φωσφορικά) Ο 
φώσφορος δεν βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι κανονικές του τιμές είναι 
από 0,01 έως 0,07 mg/lt. Υψηλότερες τιμές βρίσκο-
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νται μόνο σε ρυπασμένα νερά. Μπορεί να βρίσκεται σε 
οργανική ή ανόργανη μορφή. Η αναλογία των διαφο-
ρετικών μορφών εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του νερού, την εποχή του χρόνου και το βάθος. 
Οι αυξημένες συγκεντρώσεις των φωσφορικών είναι 
συνέπεια της κατάχρησης και διάθεσης των απορρυ-
παντικών και των λιπασμάτων. 

Οι ανίχνευσή τους αποτελεί δείκτη ρύπανσης από 
ανθρώπινες δραστηριότητες.Η αναλογία του αζώτου 
με τον φώσφορο, Ν/P είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την επιβίωση πολλών θαλάσσιων οργανισμών. Εάν Ν/
P=10/1 τότε είναι καλή για ολιγοτροφικά νερά, όπως 
χαρακτηρίζονται τα νερά της Μεσογείου. Όταν λύματα 
ή απόβλητα επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ Ν και P στο 
θαλάσσιο νερό, τότε η αναλογία αυτή είναι μικρότε-
ρη. Η ύπαρξή τους σε αυξημένες συγκεντρώσεις προ-
καλεί ευτροφισμό (λιμνών και υδάτων επιφάνειας). 

Ευτροφισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 
υπάρχει μία σχετικά απότομη αύξηση της συγκεντρώ-
σεις των θρεπτικών ουσιών, ιδίως του φωσφόρου και 
του αζώτου, η οποία έπειτα παραμένει σε υψηλά επί-
πεδα και έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των 
φυτικών και άλλων οργανισμών που εξαρτώνται απ’ 
αυτές. «ALGAL BLOOMS» κατά το οποίο τα φύκια αυξά-
νονται σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυξημένης συγκε-
ντρώσεις των θρεπτικών υλικών. Η αύξηση σταματάει 
όταν υπάρχει έλλειψη ενός ή περισσοτέρων στοιχεί-
ων. Σ’ αυτό το σημείο τα φύκια πεθαίνουν, προξενώ-
ντας ξαφνική έλλειψη οξυγόνου, επειδή το περισσότε-
ρο οξυγόνο χρησιμοποιείται για την αποσύνθεσή τους. 
Έτσι το «ALGAL BLOOMS» συνήθως συνοδεύεται από 
το θάνατο τεράστιων ποσοτήτων ψαριών. 

2. N-NO3 (Άζωτο, Νιτρώδη και Νιτρικά). Η 
υψηλή συγκέντρωση των νιτρικών είναι δείκτης ρύπαν-
σης από λύματα. Στα περισσότερα οικοσυστήματα το 
ανόργανο άζωτο είναι το πιο θρεπτικό συστατικό που 
επηρεάζει άμεσα τους παραγωγούς. Η ποσότητα του 
Ν στη χλωρίδα και πανίδα των ωκεανών είναι χαμηλή 
και είναι αποτέλεσμα μικρής ποσότητας της βιομάζας 
στη μονάδα του όγκου. 

Οι περισσότερες θάλασσες περιέχουν περίπου 
0,45 mg/lt. Οι παράκτιες περιοχές μπορεί να περιέ-
χουν περισσότερο. Από αυτό το 95% περίπου είναι 
διαλυμένο Ν αέριο και το 65% από το υπόλοιπο είναι 
νιτρικά ή νιτρώδη. Το ποσό των νιτρικών αυξάνει με 
το βάθος και είναι πολύ χαμηλό στα επιφανειακά νερά 
το καλοκαίρι, όταν καταναλώνεται από το φυτοπλα-
γκτόν. Τα επίπεδα της αμμωνίας στα επιφανειακά νερά 
διαφέρουν πολύ ανάλογα με την εποχή και τα επίπε-
δα του πλαγκτόν. Τα νιτρικά ιόντα σχηματίζουν άλα-
τα που είναι πιο ευδιάλυτα απ’ όλα τα άλλα άλατα. Σε 
περίπτωση αναγωγής τους σε νιτρώδη έχουμε σοβα-
ρές επιπτώσεις όχι μόνο στην παραγωγικότητα του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και στην ποιότη-
τα του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία. Τα 
νερά της Μεσογείου χαρακτηρίζονται ολιγοτροφικά. 
Έτσι οριακές τιμές για τα νερά αυτά είναι 0,26 mg/lt. 
δ. Mικροβιολογικές παράμετροι:

Για τον έλεγχο υγιεινής του νερού δύο κυρίως ομά-
δες μικροβίων χρησιμοποιούνται σαν δείκτες μικροβι-
ακής μόλυνσης, τα TOTAL COLIFORMS (Κολοβακτη-
ριοειδή) και FECAL COLIFORMS (Κολοβακτηρίδια). 
Γενικά οι δύο ομάδες αυτές των μικροβίων είναι GRAM 
αρνητικά αερόβια ή αναερόβια που δεν σχηματίζουν 
σπόρους και αποικοδομούν την λακτόζη στους 35οC 
σε 24-48 ώρες.

1. TOTAL COLIFORMS (κολοβακτηριοειδή). Γενι-
κά αναφέρονται στα γένη Escherichia, Enterobacher, 
Citrobacter, Όλα αυτά εκτός από την Escherichia μπο-
ρούν να υπάρξουν και σαν ελεύθεροι σαπροφυτικοί 
οργανισμοί.

2. FECAL COLIFORMS (Κολοβακτηρίδια). Τα 
FECALCOLIFORMS είναι η Escherichia και η Klebsiella. 
Ξεχωρίζουν από τα TOTAL γιατί αποικοδομούν την 
λακτόζη και σε υψηλότερη θερμοκρασία.

3. Εντερόκοκκοιόπου είναι οι πλέον επικίνδυνοι. 
Παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Λίγα λόγια για τους εντερόκοκκους:
α. Πρόκειται για gram (+) κόκκους αεροαναερό-

βιους, πολύ ανθεκτικούς (αναπτύσσονται παρουσία 
αλατιού, σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από 10-45 
βαθμούς κελσίου.

β. Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο E. faecalis (90-95%) 

και ο E.Faecium (5-10%).
γ. Αποτελούν σημαντικό μέρος της φυσιολογι-

κής χλωρίδας του γαστρεντερικού και ευκαιριακά του 
γυναικείου κόλπου και του δέρματος.

δ . Έχουν δύο σημαντικές ιδιότητες :α).Παράγουν 
ουσίες προσκόλλησης , που τους επιτρέπουν να προ-
σκολλώνται στις καρδιακές βαλβίδες και στα κύττα-
ρα του ουροποιητικού και β) παρουσιάζουν φυσική 
αντοχή σε πολλά αντιβιοτικά, όπως για παράδειγμα 
οι κεφαλοσπορίνες.

ε..  Προκαλούν:
1)Ουρολοιμώξεις ,συνήθως μετά από κάθε  καθε-
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τηριασμούς,
2. μικροβιαιμία-ενδοκαρδίτιδα(τόσο σε προσθετι-

κές, όσο και σε ακέραιες βαλβίδες).
Πύλες εισόδου: ουροποιητικό, ενδοκοιλιακές ή 

πυελικές σηπτικές περιοχές,τραύματα,εγκαύματα,κα-
τακλισεις,διαβητικάέλκη,καθετήρες,χολαγγειίτης κλπ. 

3. Ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανιό-
τερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, μηνιγγίτιδα 
και νεογνική σήψη.

4. Αντιμετωπίζονται με συνδυασμό πενικιλίνης με 
αμινογλυκοσίδη. Χορήγησηβανκομυκίνης  (ή τεϊκοπλανί-
νης) μονάχα σε αλλεργία ή σε υψηλού βαθμού αντοχή. 

ΧΕΡΣΑIΕΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΠΗΓEΣ 
ΡYΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡAΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτών. Ο ελλη-
νικός λαός, καθαρά θαλασσινός, ζούσε αρκετά χρό-
νια δεμένος με το υγρό στοιχείο. Δυστυχώς, όμως, 
αυτή η σχέση έχει διαταραχθεί σοβαρά. Το 60% του 
πληθυσμού της Ελλάδας κατοικεί στις ακτές. Το 90% 
των τουριστικών επενδύσεων βρίσκονται σε παράκτι-
ες ζώνες, αποτέλεσμα του τουρισμού ο οποίος αποτε-
λεί για την Ελλάδα μια αυξανόμενη βιομηχανία, λόγω 
της πληθώρας των επισκεπτών, αλλοδαπών και μη. Αν 
δούμε το πρόβλημα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώ-
πη, ο πληθυσμός που ζει παράκτια, το 2025 θα φτάσει 
τα 200.000.000 με ένα αριθμό τουριστών 380-760 
εκατομμύρια. Τα νούμερα πράγματι σου προκαλούν 
αν όχι δέος, τουλάχιστον σκεπτικισμό για το μέλλον 
της παράκτιας ζώνης. Έχει υπολογισθεί, ότι το 85% 
των αστικών λυμάτων από 120 παράκτιες Μεσογεια-
κές πόλεις, πέφτουν στη θάλασσα χωρίς προηγούμε-
νη επεξεργασία. Αν προσθέσουμε τους 12.000 τόνους 
φαινολών, 60.000 τόνους χημικών αποβλήτων, 100 
τόνων υδραργύρου, 3.800 τόνων μολύβδου, 2.400 
τόνους χρωμίου, 21.000 τόνους ψευδαργύρου έχου-
με μια πλήρη εικόνα ρύπανσης της λεκάνης της μεσο-
γείου από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο, 
120.000 τόνοι πετρελαίου φθάνουν στη μεσόγειο 
θάλασσα. Υπολογίζεται ότι το 1/8 έως 1/4, της παγκό-
σμιας ρύπανσης οικοσυστήματος από πετρελαιοειδή, 
πλήττει τη Μεσόγειο. Η κρούστα, που δημιουργείται 
στην επιφάνεια της θάλασσας από το πετρέλαιο, εμπο-
δίζει την διέλευση του φωτός, με ολέθριες επιπτώσεις 
για την υδρόβια ζωή.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ

α. Όταν η θάλασσα πρασινίζει, τότε είναι γεμάτη 
σάπια φύκια και πλαγκτόν.

β. Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε είναι γεμάτη 
πετρέλαιο, πίσσες, λάδια, απόβλητα βόθρων.

γ. Όταν οι ακτές είναι γεμάτες σκουπίδια υπάρχει η 
πιθανότητα και η ίδια η θάλασσα να είναι μολυσμένη.

δ. Τα ακάθαρτα νερά είναι πάντα εστίες μικροβίων. 
ε. Στο βυθό υπάρχουν μόλυβδος και υδράργυρος 

που προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία. Εφόσον 
ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, θα πρέπει να παίρ-
νουν ορισμένα στοιχειώδη μέτρα: 

1. Να μην κολυμπάνε σε νερά που το χρώμα τους 
είναι βαθύ πράσινο. 

2. Να μην μπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέ-
λαιο, λάδια, απόβλητα βόθρων. Οι βρωμιές αυτές προ-
καλούν καρκίνο της μήτρας, νεοπλασίες και χρόνιες 
δερματίτιδες. 

3. Να μην ρυπαίνουν και να καθαρίζουν τις παρα-
λίες από τα σκουπίδια.

4. Να μην αναδεύουν τη θάλασσα όταν υπάρχει 
λάσπη στο βυθό. Η λάσπη της, προδίδει την ύπαρξη 
μόλυβδου και υδραργύρου, που με την ανατάραξη του 
βυθού μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας από το 
στόμα και τους πόρους του σώματος.

5. Να μην εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες 
μέσα στη θάλασσα.

6. Πριν κολυμπήσετε αλείψτε τις πιο εμφανείς περι-
οχές του σώματός σας με αγνό ελαιόλαδο.

7. Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει τσούχτρα αν 
δεν έχετε μαζί σας αμμωνία υγρή να χρησιμοποιήσετε 
άμμο καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας επί 
δεκάλεπτο ένα στρώμα στο σημείο του τσιμπήματος.

8. Στην περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε από 
τις τσούχτρες, ας απασχοληθείτε με το να τις ψαρεύ-
ετε. Το ψάρεμά τους, όμως, θέλει προσοχή. Ας προ-
σπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις 
μαζέψετε μαζί με το νερό. 

9. Οι καλύτερες ώρες για το άθλημα της κολύμ-
βησης είναι οι πρωινές και οι απογευματινές, επειδή 
ο οργανισμός δεν είναι απασχολημένος τότε με την 
πέψη και μπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε μια κου-
ραστική προσπάθεια.

10. Όταν ο καιρός είναι βόρειος, βορειοανατολι-
κός στο Σαρωνικό, να κολυμπάτε μόνο από το Σούνιο 
μέχρι τη Βουλιαγμένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός 
ή νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το Δασκαλειό 
μέχρι τον Ωρωπό είναι απαλλαγμένες από τσούχτρες.

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

 Το όνειρό μας, στη διάρκεια των διακοπών, είναι 
να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Οι απαισιόδοξοι 
λένε ότι σήμερα δεν υπάρχει πλέον καμία γωνία του 
πλανήτη μας που να μην είναι μολυσμένη. Οι αισιόδο-
ξοι, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, περιορίζονται 
να λένε ότι θα είναι έτσι σε λίγο καιρό αν δεν παρ-
θούν τα κατάλληλα μέτρα τώρα. Το γεγονός είναι ότι 
η μόλυνση μπορεί να καταστρέψει και να αλλοιώσει 
ολοκληρωτικά το περιβάλλον με όλες τις επιπτώσεις 
που μπορεί αυτό να έχει στην υγεία του ανθρώπου.

Κι αν ακόμη κατορθώνουμε να ξεφύγουμε για λίγο 
από το χάος της πόλης, η φυγή από τη μόλυνση γίνε-
ται ολοένα και πιο δύσκολη επειδή η μόλυνση έχει 
προσβάλλει τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες, τα 
δάση, τα βουνά τον αέρα και το νερό που πίνουμε. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τις διακοπές: εκεί που νομίζουμε 
ότι κλείσαμε την πόρτα στη μόλυνση, αυτή μας μπαίνει 
από το παράθυρο. Στην επιλογή του τόπου των δια-
κοπών μας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει απο-
χετευτικό δίκτυο αλλά τα λύματα δεν χύνονται στη 
θάλασσα που επιλέγουμε να κάνουμε τα μπάνια μας. 
Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει καθαρό 
πόσιμο νερό και πως δεν διαπιστώθηκαν πρόσφατα 
μολυσματικές ασθένειες.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

• Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα θαλάσσιας ρύπαν-
σης και να είναι συνειδητοποιημένος με όσα βλέπει 
γύρω του.
• Να καταγγέλλει οποιοδήποτε φαινόμενο αλλοίω-
σης του θαλασσίου και παράκτιου φυσικού περιβάλ-
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λοντος που θα πέσει στην αντίληψή του 
στα τηλέφωνα του ΠΑΚΟΕ (παράνομες 
συνδέσεις, ανεξέλεγκτα σκουπίδια και 
απόβλητα, κ.α.) 2108100804
• Να εφαρμόζει όσο μπορεί τον παρα-
πάνω δεκάλογο του λουόμενου.
• Να αρχίσει να υλοποιεί εντατικότερα 
το περίφημο πρωτόκολλο συνεργασίας 
για τη διάσωση της Μεσογείου.
• Να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για 
τη ρύπανση της θάλασσας με επιβολή 
αυστηρών κυρώσεων και να αναλάβει η 
πολιτεία την υλοποίηση των όσων κατο-
χυρώνονται νομικά απ’ αυτή.
• Να συνειδητοποιήσουν οι κρατικοί 
φορείς ότι προτεραιότητα είναι η συνερ-
γασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις 
για να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα.
• Να γίνει εφαρμογή διαχειριστικών 
στοιχείων για τις ευαίσθητες και απει-
λούμενες περιοχές.
• Να γίνει η εφαρμογή των ορίων δόμη-
σης για τις παράκτιες περιοχές.
• Να απαγορευτεί άμεσα η ρίψη οποιον-
δήποτε λυμάτων σε φυσικά στοιχεία και 
να αναλάβουν οι OTA, φορείς και βιο-
μηχανίες-βιοτεχνίες την ευθύνη τη δια-
χείρισης τους.
• Να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διαδικα-
σία της χορήγησης των «γαλάζιων σημαι-
ών» που εξυπηρετούν μόνο εμπορικούς 
σκοπούς και όχι κοινωνικούς. 

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Το ΠΑΚΟΕ ιδρύθηκε το 1979 ως 
ανεξάρτητος περιβαλλοντικός φορέας 
και έκτοτε κάθε χρόνο τον Μάιο πραγ-
ματοποιεί μετρήσεις σε παραλίες της 
Αττικής και στους γειτονικούς νομούς. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγ-
ματοποιήθηκε έρευνα σε 217 από τις 
πολυσύχναστες ακτές κολύμβησης στην 
Aττική και στους γειτονικούς νομούς, που 
χρησιμοποιούνται από τα 5 εκατομμύ-
ρια Αθηναίων ως προσιτή και γρήγορη 
λύση για μια βουτιά. Από την πλευρά της 
η Πολιτεία, μέσω του εντεταλμένου της 
οργάνου που είναι το Yπουργείο Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει 
προχωρήσει στην καθιέρωση ελέγχων 
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, 
στα πλαίσια του προγράμματος Ελέγχου 
της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης .

α. Οι παράμετροι που εξετάστη-
καν στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι 
οι εξής:

• Ολικά κολοβακτηριοειδή.
• Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους 

προελεύσεως.
• Εντερόκοκκοι 
• Φυσικοχημικές παράμετροι (απορ-

ρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και 
μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές 
παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικεί-

μενα, θολότητα). Κυρίως παρακολουθού-
νται οι ακτές που συγκεντρώνουν σημα-
ντικό αριθμό λουομένων, καθώς επίσης 
και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, 
περιβαλλοντική άποψη κ.λπ. 

β. Oι μετρήσεις του ΠAKOE:
 Πιστοί στην ηθική μας υποχρέω-

ση μας απέναντι στους κολυμβητές, το 
ΠAKOE προχώρησε και φέτος, για 36η 
χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμέ-
νων δειγματοληψιών σε 151 παραλίες. 
Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των 
μετρήσεων και την εμπειρία του, έκανε 
μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρί-
ζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμ-
βηση και Ακατάλληλες(Α).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 96 
είναι οι κατάλληλες (63.6%) παράλι-
ες για κολύμβηση και 55 είναι οι ακα-
τάλληλες 36,4%), σε σύνολο  151  που 
αναλύθηκαν.

Την έρευνα διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ στα 
ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήριά 
του, από τις 2 Μαΐου έως τις 25 Μαΐου 
και την αφιερώνει σε όλους τους Έλλη-
νες πολίτες και ιδιαίτερα σε αυτούς που 
κολυμπούν σε αυτά τα νερά εν’ όψη της 
Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του 
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.

Προσοχή: Ακατάλληλες Θάλασσες
Το ποσοστό των ακτών που σύμφω-

να με τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ κρίνο-
νται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι 
δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποι-
ότητα των υδάτων και αναμένεται να 
αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγρά-
φουν «απαγορεύεται η  κολύμβηση» 
είναι οι εξής: 

- Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβό-
λια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια 
πλοίων κ.α.

- Οι παραλίες από το Φάρο Αυλί-
δας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 51% 
(βλέπε πίνακες)

- Οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως 
τους Άγιους Αποστόλους σε ποσοστό 
26,1%. (βλέπε πίνακες)

- Η περιοχή από τον Πειραιά έως 
Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 
59,8%. (βλέπε πίνακες)

- Στην περιοχή του Σαρωνικού από 
την Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθη-
καν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 
34,2%. (βλέπε πίνακες)

- Ανατολική Αττική από τον Σχοινιά 
έως το Λαύριο κρίθηκε το 23,3% των 
ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 38 ακτών 
που αναλύθηκαν. (βλέπε πίνακες)

- Δυτική Αττική από το Πέραμα έως 
την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλ-
ληλων ακτών ανέρχεται σε 39,3% (βλέ-
πε πίνακες)

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι 
αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
οι λιμενικές αρχές και ο ΕΟΤ υποχρεού-
νται να συνεργασθούν για την εφαρμο-
γή ανασταλτικών μέτρων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σήμανση περί της ακαταλ-
ληλότητας των ακτών κολύμβησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ 250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 100/100 
ml νερού 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Κ)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Α)

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1
1. ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) 85 70 Κ
2. ΦΑΡΟΣ ΟΥΖΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 110 90 Κ
3. ΑΥΛΙΔΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 120 80 Κ
4. ΑΥΛΙΔΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 212 125 Α
5. ΔΗΛΕΣΙ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 214 118 Α
6.   ΔΗΛΕΣΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ(ΨΙΛΙΚΑΤΣΙΔΙΚΟ) 285 129 Α

7. ΔΗΛΕΣΙ ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 297 129 Α
8. ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 136 41 Κ
9. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ 129 51 Κ
10. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ 85 50 Κ
11. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ (SALOON) 149 65 Κ
12.  ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 246 171 Α

13.  ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΕΥΒΟΪΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 136 129 Α

14.  ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 200μ ΜΕΤΑ ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 295 132 Α

15. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΩΓΟΣ 284 241 Α
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2       ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
1. ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 136 68 Κ
2. ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ 136 74 Κ
3. ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 134 51 Κ
4.  ΟΙΚ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ 

ΠΑΛΑΤΙΑ ΟΔ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ 149 41 Κ

5. ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 102 75  Κ
6. ΑΤΛΑΝΤΙΣ CLUB 146 139 Α
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 104 127 Α
8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ 146 171 Α
9. ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 168 36 Κ
10. ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΦΑΡΟΣ 134 46 Κ
11. ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΡΟ 142 56 Κ
12. HOTEL DESPO 102 46 K
13. ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΓΛΑΡΑΣ 134 89 Κ
14.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΟΥΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 127 57 Κ

15 . ALKYONIS HOTEL 137 84 K
16. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΣΥΝΡΙΒΑΝΙ 156 134 Α
17 . ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΠΕΥΚΗ 176 192 Α
18 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΟΣ 121 75 Κ
19 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΣ 162 79 Κ
20.  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 132 84 Κ

21. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 179 114 Α
22.  PIZZA ASCOT ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  

ΓΙΑ ΟΙΚ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 112 61 Κ

23.  ΟΙΚ/ΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΚΟΥΜΠΑΚΙΤΗΣ

132 54 Κ
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ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ 250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 100/100 
ml νερού 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Κ)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Α)

ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ 250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 100/100 
ml νερού 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Κ)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Α)

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 1
1. ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α 278 191  Α
2. ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Β  292  132  Α
3. ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ 171  127  Α
4. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ 212  121  Α
5. ΚΑΣΤΕΛΛΑ  276  134  A
6. ΦΛΟΙΣΒΟΣ  319  164  Α
7. ΕΔΕΜ  202  69  Κ
8. ΑΚΤΗ ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ)  161  65  Κ
9. ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ  239  146  Α
10.  ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

(PALACE HOTEL)  181  90  K

11. SCIROCCO KAFE  136 71 Κ
12. ΠΛΑΖ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  161  68 Κ
13. ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α΄ΒΟΥΛΑΣ 236 141 A
14.  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΣΜΑΡΑΓΔΙ 187 68 Κ

15. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ VIVA MARE CAFE 202 126  A
16. ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ MARITINE LTD 212 128 Α
17. ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ DIVANI PALACE 222  156 Α
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2     ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΣΟΥΝΙΟ
1. ΒΟΥΛΙΑΓΕΝΗ ΑΡΧΗ 171 136 Α
2. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ 168 121 Α
3.  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΑΣΤΕΡΑΣ 

(ΛΑΙΜΟΣ) 191 74  Κ

4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α  145 82  Κ
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Β 139 91  Κ
6. ΒΟΥΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΚΤΗ 246 127  Α
7.  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ  

100μ ΜΕΤΑ 234 157  Α

8.  ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΙΜ/ΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ  
ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ 176 134  Α

9. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΕΡΜΑ 126  61  Κ
10. ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ 147 64  Κ
11. ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΑΣΗ ΜΙΣΤΡΑΛ  191 134  Α
12. ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΡΑΧΑΚΙΑ  134  67  Κ
13. ΒΑΡΚΙΖΑ HAAGEN DAZ  234  176  Α
14. ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ  235  68  Κ
15. ΒΑΡΚΙΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ  243  126  Α
16 . ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΑΡΧΗ 237  141  Α
17.  ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΝΑΟΒΒ ΣΧΟΛΗ 

ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ 145 117  Α

18.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΩΠΙΩΝ 176  134  Α

19.  ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ  
ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΥΜΑ  247 126  Α

20. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΛΟΣ  134  84 Κ 
21. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 67 K
22. ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΑΡΧΗ 112 51 Κ
23. ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΤΕΛΟΣ 126 46 K
24.  ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΑΤΕΕ 

(ΚΑΛΥΒΙΑ) 127 88 K

25. ΛΑΓΟΝΗΣΙ DELAO 136 68 K
26. ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟ 46 134 87 Κ
27. ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΔΕΜ 132 41 Κ
28. ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ 131 62 Κ
29. ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΖΕΦΥΡΟΣ BAR 147 112 Α
30. ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ 136 112 Α
31. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 140 60  Κ
32. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 134 52 Κ
33. ΦΩΚΑΙΑ Α 58 51 Κ
34. ΦΩΚΑΙΑ Β 127 25 Κ
35. ΘΥΜΑΡΙ Α  84 39 Κ
36. ΘΥΜΑΡΙ Β 72 30 K
37. ΛΕΓΡΑΙΝΑ  65 36 K
38. ΣΟΥΝΙΟ Α 89 40 K
39. ΣΟΥΝΙΟ Β  92 35 K
ΑΝΑΤΟΛIKH ΑΤΤΙΚΗ    ΣΧΟΙΝΙΑΣ - ΛΑΥΡΙΟ
1. ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΠΕΥΚΑ ΑΡΧΗ 136 51 K
2. ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 212 149 Α
3. ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ 187 136 Α
4. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ 244 176 A
5. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΕΡΜΑ 202 131 Α
6. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Η ΤΡΑΤΑ  259 126 Α
7. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΕΡΜΑ 158 65 Κ
8. ΖΟΥΜΠΕΡΗ 137 44 K
9.  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ  136 52 K
10. ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 122 43 K
11. ΜΑΤΙ 40 15 Κ
12. ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ 45 16 Κ
13.  ΡΑΦΗΝΑ Α ΔΕΞΙΑ 300μ  

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 185 144 Α

14.  ΡΑΦΗΝΑ Β ΔΕΞΙΑ 500μ  
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 212 85  Κ

15. ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΙΝ ΝΑΟ  151  61  Κ
16. ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΝΑΟΣ  212  72  Κ
17. ΛΟΥΤΣΑ ΚΑΦΕ  138 71  K
18. ΒΑΥΡΩΝΑ ΒΡΑΧΙΑ  71 50  Κ
19. ΒΑΥΡΩΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑ  101 53  Κ
20. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  121 57  Κ
21. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΑΡΚΟ  163 79  K
22. ΑΥΛΑΚΙ ΑΡΧΗ  112 131 Α
23. ΑΥΛΑΚΙ ΕΟΤ  114 76 Κ
24. ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ  131 76 Κ
25. ΔΑΣΚΑΛΙΟ Α  137  61 K
26. ΔΑΣΚΑΛΙΟ beach bar coco-loco  55 40 K
27. ΣΥΡΙ Α  55 30 K
28. ΣΥΡΙ Β  61 40 K
29. ΛΑΥΡΙΟ-ΑΚΤΗ ΠΑΝΤΑΝΕΛΑ 101 50 Κ
30. ΛΑΥΡΙΟ ΔΕΗ Α 109  44 K

31. ΛΑΥΡΙΟ ΔΕΗ Β 100 50 Κ
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ      ΠΕΡΑΜΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
1. ΠΕΡΑΜΑ 302 137 Α
2. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 302 171 Α
3. ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΟΔ. ΚΑΛΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 314 202 Α
4. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 500μ ΜΕΤΑ TNTC  271 Α
5. ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ HOTEL ΑΚΤΙ 236 81 K
6. ΝΕΡΑΚΙ Α MUSIC CLUB ΛΑΔΑΔΙΚΑ 178 85 K
7. ΝΕΡΑΚΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ SOFTEX  302  171 Α
8.  ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 50μ  

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ  136  71  K

9. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ  232  60  K
10. FERRY BOAT ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ  147 85  K
11. ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΝΕΛ  40 5 Κ
12.  ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 250μ  

ΠΡΙΝ ΑΠΟ HOTEL KOKKINIS  42 10  Κ

13. ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ HOTEL KOKKINIS 48 30 K
14. ΚΙΝΕΤΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ  46 20 Κ
15. KINETTA HOTEL BOYSOYLAS 148 56  Κ
16. ΚΙΝΕΤΤΑ ΤΕΛΟΣ 214 161 Α
17.  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ AVIN ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΔΡΟΜΟΣ 246 161 Α

18.  ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΧΑΝΙΚΙΑΝ  210 136 Α

19. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΕΡΜΑ 1ης ΠΑΡΑΛΙΑΣ 110 52  Κ
20. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΟΔ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 126 40 Κ
21. 65ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 126 104 K
22. ΛΙΜΑΝΙ MOTOR OIL 269 231 Α
23. MOTOR OIL 244 136 Α
24. ΣΟΥΣΑΚΙ Α CAMPING 221 136 Α
25. ΙΣΘΜΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟΣ 176 55 Κ
26. ΙΣΘΜΙΑ Β ΚΑΛΑΜΑΚΙ 156 59 Κ
27. ΙΣΘΜΙΑ Γ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΑΝΤΗΣ 148 5 K
28. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 300μ ΑΠΟ ΚΑΖΙΝΟ ΔΕΞΙΑ 126 12 K

ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΘΑΛΛΑΣΕΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Οι δειγματοληψίες στη Σαλαμίνα πραγματοποιήθηκαν στις 20/05/2015. 
Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του 
ΠΑΚΟΕ από τις 20/5/2015 έως τις 22/05/2015.
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την καταλληλότητα των υδάτων παρου-
σιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα σημεία δειγματοληψίας φαίνο-
νται στο χάρτη που επισυνάπτεται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/05/2015

Αριθμός   Τοποθεσία Σημείο
Καταλληλότητα
(Κ) Κατάλληλη
(Α) Ακατάλληλη 

1 Τέρμα Μπατσί Δεξιά βράχια Κ

2 Παραλία Βασιλικού
Μπροστά  

από παιδική χαρά 
- πλαζ

Κ

3 Φέρυ Μπόουτ Φανερωμένη Έναντι δεξαμενών 
Παραλαβής Α

4 Φέρυ Μπόουτ Φανερωμένη Ανάχωμα Α

5 Ναυπηγεία Κυνοσούρα 
(Τύμβος)

Μόλος δίπλα στα 
ναυπηγεία A

6 Κοντά στο Φάρο – Απέναντι 
από Ψυτάλλεια Α

7 Αρχαία λιμάνι  
(Ναυπηγείο Μπεκρή)

Μόλος  
(μπροστά από 

πλωτή προβλήτα)
Α

8 Σημείο παρέλασης
Βραχάκια 

(ακριβώς πίσω 
από το μνημείο)

Κ

9 Παραλία Καματερού K

ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ 250/100 
ml νερού 
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 100/100 
ml νερού 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Κ)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
(Α)
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Απαιτούνται 
σημαντικά μέτρα 
προστασίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015

Σ το πλαίσιο παλαιότερων ερευνών έχουν ανιχνευθεί σε 
αρκετές περιπτώσεις, παθογόνοι μικροοργανισμοί στο 

θαλασσινό νερό των παράκτιων περιοχών διάφορων νο-
μών της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, τα ισχύοντα σχήματα 
ελέγχου και διαχείρισης για τη μικροβιολογική ποιότη-
τα των νερών αναψυχής βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά 
στο ποσοστό συμμόρφωσης της παραλίας ανάλογα με τις 
μετρήσεις κοπρανωδών δεικτών. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στα τρέχοντα πρότυπα και οδηγίες υπάρχουν οι παρακά-
τω περιορισμοί:
>Οι διαχειριστικές δράσεις είναι αναδρομικές και μπο-
ρούν μόνο να επεκταθούν μετά από ανθρώπινη έκθεση 
σε κίνδυνο.
>Ο κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία προέρχεται από τις αν-
θρώπινες εκκρίσεις και εκτιμάται με  τους κλασσικούς βα-
κτηριακούς δείκτες οι οποίοι όμως μπορεί να προέρχονται 
και από άλλες πηγές όπως απεκκρίμματα ζώων. 
>Δεν υπάρχει δυνατότητα για διεργαστηριακές και διεθνείς 
συγκρίσεις των μικροβιολογικών αναλύσεων. 
>Αδυναμίες του θεσμού της γαλάζιας σημαίας. Ο ιδιαίτερα 
σημαντικός και ευαίσθητος, για την τουριστική ανάπτυξη 
και την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, θεσμός της Γα-

λάζιας σημαίας έχει, εδώ και μια πενταετία μέσω διαγωνι-
σμών, αποδοθεί από κρατικούς φορείς (όπως το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, οι δήμοι) σε ιδιωτικά διαπιστευμέ-
να εργαστήρια που ελέγχουν την ποιότητα των νερών των 
ακτών κολύμβησης (συμπεριλαμβανομένων και των ση-
μείων της γαλάζιας σημαίας) χωρίς να υπάρχει κεντρικός 
έλεγχος των αναλύσεων με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία 
του θεσμού σε πολλές περιπτώσεις. 

ΟΔΗΓΙΑ  
Οι κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία κατά την επαφή με το 
θαλασσινό νερό υφίστανται και θα πρέπει να ληφθούν ση-
μαντικά μέτρα για την αποφυγή τους. Η εφαρμογή της νέ-
ας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη σύνταξη των προφίλ των 
ακτών βοηθάει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με 
την εφαρμογή της οδηγίας, θα μπορεί να πραγματοποιη-
θούν αντίστοιχες εκτιμήσεις κινδύνου για κάθε παραλία, 
να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας.

> 250 εκατομμύρια 
κλινικές περιπτώσεις 
ήπιας γαστρεντερίτιδας 
και ασθενειών  
του ανώτερου 
αναπνευστικού 
προκαλούνται  
κάθε έτος

> Οι πιο συνηθισμένες βακτηριακές θαλασσογενείς λοιμώξεις από κατάποση θαλασσινού 
νερού προέρχονται από τα είδη της σαλμονέλλας, τη σιγγέλα, το καμπυλοβακτηρίδιο και τα 
είδη δονακίου. Επίσης στο θαλασσινό νερό ανευρίσκονται και ιοί όπως εντεροϊοί, αδενοϊοί 
και ιός της ηπατίτιδας Α καθώς και παράσιτα όπως το κρυπτοσπορίδιο και η Γιάρδια

Λοιμώξεις και 
κολύμβηση 

333ενθετο

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
αναπλ. καθηγητή Υγιεινής, Ιατρικής Σχολής, 
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο
ι ανθρώπινες κοινωνίες βλέπουν γενικά την αναψυχή στην 
παραλία και το μπάνιο στη θάλασσα ως δραστηριότητες με 
θετικές επιπτώσεις για την υγεία. Η ευεξία που προκαλεί-
ται είναι σημαντική για τους πολίτες και η οποία αυξάνεται 

όταν ανάλογα με την ποιότητα των νερών αναψυχής. Εντού-
τοις, υπάρχουν σημαντικές βιβλιογραφικές αναφορές προβλη-
μάτων για τη Δημόσια Υγεία, προβλήματα που συνδέονται εί-
τε με την κολύμβηση σε θαλασσινά νερά μολυσμένα με παθο-
γόνους μικροοργανισμούς είτε με την κατανάλωση οστρακoει-
δών (που τρώγονται συχνά μη μαγειρεμένα) και έχουν αναπτυ-
χθεί σε παράκτια νερά μολυσμένα από απορρίψεις αποβλήτων. 
Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που περιέχονται στις ανθρώπι-
νες εκκρίσεις (ούρα, κόπρανα κ.λπ.) καταλήγουν μέσα από πο-
λύπλοκες πορείες στο θαλάσσιο υδάτινο οικοσύστημα και από 
εκεί πάλι στον άνθρωπο. Η πορεία των μικροοργανισμών στο 
περιβάλλον περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα 1:

ΑΝθΡώΠΙΝΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ήρθε η ώρα για κολύμβηση; Νερά Αναψυχής και ∆ημόσια  
Υγεία 
Απόστολος Βανταράκης,

Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι ανθρώπινες κοινωνίες βλέπουν γενικά την αναψυχή στην παραλία και το

μπάνιο στη θάλασσα ως δραστηριότητες με θετικές επιπτώσεις για την υγεία. Η

ευεξία που προκαλείται είναι σημαντική για τους πολίτες και η οποία αυξάνεται όταν

ανάλογα με την ποιότητα των νερών αναψυχής . Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές

βιβλιογραφικές αναφορές προβλημάτων για τη ∆ημόσια Υγεία, προβλήματα που

συνδέονται είτε με την κολύμβηση σε θαλασσινά νερά μολυσμένα με παθογόνους

μικροοργανισμούς είτε με την κατανάλωση οστρακoειδών (που τρώγονται συχνά μη

μαγειρεμένα) και έχουν αναπτυχθεί σε παράκτια νερά μολυσμένα από απορρίψεις

αποβλήτων.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που περιέχονται στις ανθρώπινες εκκρίσεις

(ούρα, κόπρανα κ.λ.π) καταλήγουν μέσα από πολύπλοκες πορείες στο θαλάσσιο

υδάτινο οικοσύστημα και από εκεί πάλι στον άνθρωπο. Η πορεία των

μικροοργανισμών στο περιβάλλον περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα 1:

 
Ανθρώπινες εκκρίσεις και απόβλητα

     Λύματα    Στερεά απόβλητα 

Ωκεανοί & Παράκτιες Ποτάμια & Λίμνες Υπόγεια νερά Άρδευση

Περιοχές

Νερά      Παροχή νερού ∆ημητ/κά Υδατοσταγονίδια

Αναψυχής

1 

               Άνθρωπος

Εντούτοις, ο σημαντικός συνολικός αντίκτυπος των προβλημάτων αυτών

πάνω στη ∆ημόσια Υγεία έχει αναφερθεί ιδιαίτερα συχνά. Σύμφωνα με έκθεση του

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και άλλες πηγές, σε μελέτη υπολογίστηκε ότι

Εντούτοις, ο σημαντικός συνολικός αντίκτυπος των προβλη-
μάτων αυτών πάνω στη Δημόσια Υγεία έχει αναφερθεί ιδιαίτε-
ρα συχνά. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού και άλλες πηγές, σε μελέτη υπολογίστηκε ότι περί-
που 1 έως 2 δισεκατομμύρια ημέρες ξοδεύονται σε παραλίες 
κάθε έτος από εγχώριους και ξένους τουρίστες. Υπάρχουν αρ-
κετές εφαρμογές για κινητά που καταγράφουν τις καλύτερες πα-
ραλίες δίνοντας σημαντικές πληροφορίες στους τουρίστες γε-
γονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον των πολιτών για το θέ-
μα. Μία από τις πιο πρόσφατες εφαρμογές για κινητά είναι και 
η bestgreekbeaches.gr που δίνει σημαντικές πληροφορίες για 
την ποιότητα των νερών κολύμβησης. 
Από τις μελέτες εκτίμησης κινδύνου του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (για τη γαστρεντερίτιδα και τις αναπνευστικές 
μολύνσεις σε διάφορα επίπεδα ρύπανσης παραλιών), με μέ-
τριες εκτιμήσεις 250 εκατομμύρια κλινικές περιπτώσεις ήπι-
ας γαστρεντερίτιδας και ασθενειών του ανώτερου αναπνευστι-
κού προκαλούνται κάθε έτος από την κολύμβηση σε μολυσμέ-
να θαλασσινά νερά. 
Γιατί όμως τέτοιες επιδημίες δεν έχουν καταγραφεί; Οι επιδημι-
ολογικές μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι ήπιες περιπτώσεις γα-

στρεντερίτιδας καταγράφονται σπάνια από τους γιατρούς και τα 
νοσοκομεία. Η αναλογία των πραγματικών κλινικών περιπτώ-
σεων προς τις αναφερθείσες περιπτώσεις της ήπιας γαστρεντε-
ρίτιδας μπορεί να είναι μέχρι και 1000:1.
Οι πιο συνηθισμένες βακτηριακές θαλασσογενείς λοιμώξεις από 
κατάποση θαλασσινού νερού προέρχονται από τα είδη της σαλ-
μονέλλας, τη σιγγέλα, το καμπυλοβακτηρίδιο και τα είδη δονα-
κίου. Επίσης στο θαλασσινό νερό ανευρίσκονται και ιοί όπως 
εντεροϊοί, αδενοϊοί και ιός της ηπατίτιδας Α καθώς και παρά-
σιτα όπως το κρυπτοσπορίδιο και η Γιάρδια. Κατά την επαφή 
με τη θάλασσα μπορούν να προκληθούν εκτός από τη γαστρε-
ντερίτιδα, δερματίτιδες, ωτίτιδες, επιπεφυκίτιδες, ουρολοιμώ-
ξεις κ.λπ. (Πιν. 1).
 

ΝΟΣΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Γαστρεντερίτιδα 34,5%

Οξεία εμπύρετη αναπνευστική ασθένεια 40,0%

Ωτικά  συμβάντα 65,8%

Οφθαλμικά συμβάντα 53,3%

Πιν. 1:  % ποσοστά εμφάνισης της κάθε ασθένειας
Η εμφάνιση όμως θαλασσογενών λοιμώξεων εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες που καθορίζουν και τη συχνότητα της εμ-
φάνισης τέτοιων ασθενειών. Οι παράγοντες που συμβάλλουν 
στην εκδήλωση θαλασσογενούς λοίμωξης είναι: 
>Η διάρκεια έκθεσης στο νερό και τον ήλιο 
>Η εμβάπτιση της κεφαλής στο νερό, 
>Η ηλικία, 
>Ο όγκοςW του νερού που καταπίνουμε, 
>Η ανοσοποίηση του ατόμου,
>Η χωρίς προστασία επαφή με τη βρεγμένη άμμο, 
>Η κατάσταση κυματισμού της θάλασσας. 

Επιβιωση παθογονων (χρονοσ σΕ ημΕρΕσ)

Οργανισμός Φρέσκα 
νερά

Θαλασσι-
νό νερό Χώμα

ιοί 11-304 11-871 6-180
σαλμονέλλα <10 <10 15-100
Δονάκιο χολέρας 30 +285 <20
Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή <10 <6 <100
Κύστεις πρωτοζώων 176 1 χρόνος +75
αυγά Ascaris 1.5 έτος 2 έτη 1-2 έτη

Πιν. 2: Επιβίωση μικροοργανισμών στο περιβάλλον
Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο για την επικινδυνότητα της πα-
ρουσίας μικροοργανισμών στο θαλασσινό νερό είναι και η βι-
ωσιμότητά τους στο θαλασσινό νερό. Τα παθογόνα βακτήρια 
μπορούν να παραμείνουν βιώσιμα στη θάλασσα για ημέρες 
έως εβδομάδες ενώ οι ιοί μπορούν να επιζήσουν στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον ή στους ιστούς των ψαριών και των θαλασσι-
νών για μήνες (Πιν.2).
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10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ

  

01  ΑΥΞΑΝΕΙ  
ΤΗ ΜΥΙΚΗ ΜΑΖΑ  
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Πάλι συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους αεροβικής 
άσκησης, η κολύμβηση είναι ιδανικός τρόπος για την 
ενίσχυση της μυικής μάζας. Δεδομένου ότι όταν τρέ-
χουμε σε ένα γήπεδο, η μόνη αντίσταση που αντιμετω-
πίζουμε είναι εκείνη του αέρα, όταν κάνουμε κολύμβη-
ση, καλούμαστε να κινήσουμε το σώμα μας στο νερό, 
το οποίο απαιτεί πολλαπλάσια αντίσταση και δύναμη. 
Συνεπώς, εκτός από αεροβική, η κολύμβηση εντάσσε-
ται και στις ασκήσεις ενδυνάμωσης της μυικής μάζας

02  ΕΝΙΣΧΥΕΙ  
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Τα όργανα του γυμναστηρίου γυμνάζουν συγκεκριμένες 
μυικές ομάδες, ενώ το κολύμπι καταφέρνει συνολική 
γύμναση του σώματος, βοηθώντας έτσι τις αρθρώσεις 
και τους συνδέσμους να παραμείνουν χαλαροί και ευέ-
λικτοι, καθώς κάθε κίνηση του χεριού σε συντονισμό 
με τα πόδια και το κεφάλι, τεντώνουν το σώμα σε όλη 
του την έκταση. Επιπλέον και πέρα από το stretching 
που προσφέρει το ίδιο το κολύμπι, πριν κλείσετε την 
γυμναστική σας, τεντωθείτε μέσα στο νερό καθώς εκεί 
είναι πιο εύκολο να κάνετε συγκεκριμένες ασκήσεις για 
περισσότερη ώρα, που εκτός νερού απαιτούν ισορρο-
πία που δύσκολα πετυχαίνετε.

03  ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΥΓΙΗ  
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ

Πέρα από τους προφανείς μύες που γυμνάζει η κολύμ-
βηση, ασκούνται και εσωτερικοί μύες, όπως εκείνος 
της καρδιάς. Δεδομένου ότι η κολύμβηση είναι ουσι-
αστικά αεροβική άσκηση, βοηθάει στην ενδυνάμωση 
της καρδιάς, στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της και 
τη σωστή κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα. 
Ειδικότερα, Αμερικανοί επιστήμονες ισχυρίζονται πως 
30 λεπτά άσκησης την ημέρα, όπως είναι το κολύμπι, 
ρίχνουν κατά 30-40% τις πιθανότητες εμφάνισης στε-
φανιαίας νόσου στις γυναίκες.

Το κολύμπι προσφέρει κάτι που δεν προσφέρει καμία άλλη αεροβική άσκηση και αυτό είναι η δυνατότητα να γυμνά-
σετε το σώμα σας χωρίς επιπτώσεις στο σκελετικό σας σύστημα. Το σώμα μέσα στο νερό είναι ελαφρύτερο απ’ ότι 
εκτός και πιο συγκεκριμένα, εάν... 
βυθιστείτε μέχρι τη μέση, «ζυγίζετε» το 50% του πραγματικού σας βάρους, ενώ αν το νερό φτάσει μέχρι το λαιμό 
σας, τότε «κουβαλάτε» το 10% του βάρους σας. Το υπόλοιπο 90% το διαχειρίζεται το νερό.
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04  ΒΟΗΘΑΕΙ  
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  
ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Η κολύμβηση, ακόμα, είναι ένας από τους ιδανικότε-
ρους τρόπους να χάσετε θερμίδες και να διατηρείτε 
το βάρος σας ελεγχόμενο. 
Ο αριθμός των θερμίδων που καίγονται κάθε φορά 
είναι μια συνάρτηρη της φυσικής σας κατάστασης και 
της έντασης της άσκησης, αλλά σαν γενικό κανόνα 
έχετε υπόψη πως για κάθε 10 λεπτά κολύμβησης καί-
τε: 60 θερμίδες με το πρόσθιο, 80 με το ύπτιο, 100 με 
το ελεύθερο και 150 θερμίδες με το στυλ «πεταλού-
δα». Ένας τρόπος να αυξήσετε ακόμα περισσότερο το 
κάψιμο των θερμίδων είναι η εφαρμογή μικρών δια-
λειμμάτων μεταξύ των ασκήσεων των οποίων η έντα-
ση και διάρκεια θα αυξάνεται σταδιακά.

05    ΒΟΗΘΑΕΙ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Η υγρή ατμόσφαιρα του κολυμβητηρίου βοηθάει στη 
μείωση των συμπτωμάτων αλλεργιών και του άσθμα-
τος. Έρευνες μάλιστα έχουν δείξει πως η κολύμβηση 
σαν άσκηση, βελτιώνει την πάθηση συνολικά, μειώνο-
ντας την ένταση των συμπτωμάτων, το ροχαλητό και 
τη συχνότητα των κρίσεων που απαιτούν νοσηλεία. 
Τέλος, η κολύμβηση, δρα βοηθητικά και σε άτομα που 
δεν πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, καθώς 
επεκτείνει τις δυνατότητες των πνευμόνων και διδά-
σκει σωστούς τρόπους αναπνοής.

06    ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ  
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  
ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

Η αεροβική πλευρά της κολύμβησης βοηθάει στην εξι-
σορρόπηση της καλής και της κακής χοληστερίνης στο 
αίμα, ιδιαιτέρως ανεβάζοντας τα επίπεδα της πρώτης. 
Επιπλέον, σχετικές έρευνες έχουν δείξει πως η αεροβι-
κή άσκηση, όπως είναι το κολύμπι, ενισχύει τη διατήρη-
ση της ελαστικότητας των αρτηριών, που είναι μια από 
τις ιδιότητες που χάνει ο οργανισμός όσο μεγαλώνου-
με. Για την ακρίβεια, η αεροβική άσκηση αναγκάζει σε 
συστολή και διαστολή τις αρτηρίες, με αποτέλεσματα να 
τις διατηρεί σε ιδανική φυσική κατάσταση.

07    ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Λίγες είναι οι μέθοδοι που προστατεύουν από το διαβή-
τη, όσο το κάνει η αεροβική άσκηση. Έρευνα σε δείγμα 

ανδρών έδειξε πως το ρίσκο εμφάνισης διαβήτη πέφτει 
κατά 6% για κάθε 500 θερμίδες που καίγονται την εβδο-
μάδα, μέσω αεροβικής άσκησης. Αν δε, εξασκείτε το πρό-
σθιο στυλ κολύμβησης, για 30 λεπτά, 3 φορές την εβδο-
μάδα, καίτε γύρω στις 900 θερμίδες, μειώνοντας κατά 
10% τις πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Οι 
ίδιες ευεργετικές επιδράσεις ισχύουν και στο γυναικείο 
φύλο φυσικά, ενώ αν κάποιος πάσχει ήδη από διαβήτη 
τύπου 1, η κολύμβηση συμβάλει θετικά και εκεί, καθώς 
αυξάνει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.

08    ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΕΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Μια από τις καλύτερες συνέπειες της κολύμβησης είναι 
η απελευθέρωση χημικών, όπως είναι ενδορφίνες, που 
ευθύνονται για την καλή μας διάθεση. Επιπλέον, το συνε-
χές τέντωμα και χαλάρωμα των μυών, σε συνδυασμό με 
την σταθερή αναπνοή, παραπέμπει στις χαλαρωτικές επι-

δράσεις της γιόγκας.
Η κολύμβηση, είναι ακόμα μια άσκηση διαλογισμού, καθώς 
ο κολυμβητής επικεντρώνεται στην αναπνοή του, ενώ ο 
διαρκής και σταθερός παφλασμός του νερού, δημιουρ-
γούν τις συνθήκες μάντρα που οδηγεί στην αποστασιο-
ποίηση από όλα όσα τον αποσπούν.

09    ΑΥΞΑΝΕΙ  
ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΖΩΗΣ

Εάν δεν φοβάστε το διαβήτη και νιώθετε σίγουροι ότι 
δεν θα πάθετε ποτέ αρθρίτιδα, τότε ένας καλός λόγος 
για να αρχίσετε το κολύμπι και που δύσκολα θα αγνοή-
σετε, αφορά στη μακροζωϊα σας. Έρευνα του Πανεπιστη-
μίου της South Carolina, που μελέτησε δείγμα 40,457 
ανδρών, ηλικιών 20-90 για διάστημα 32 ετών, ανακά-
λυψε πως όσοι κολυμπούσαν, ζούσαν πολύ περισσότε-
ρο από όσους συνήθιζαν να τρέχουν ή να μην εξασκούν 
κανένα είδος γυμναστικής
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ΜΑΪΜΟΥ 
ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΗΜΑΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(Ε.Ε.Π.Φ) εκμεταλλευόμενη την ανυπαρ-
ξία νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά 
το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», χρη-
ματοδοτείται από όλους τους φορείς που 

θέτουν υποψηφιότητα γι’ αυτές καθώς και από 
χορηγούς που στηρίζουν το πρόγραμμα. Επιπλέ-
ον χωρίς να διαθέτει δικά της πρωτογενή στοι-
χεία χρησιμοποιεί δωρεάν, αυτά που παράγει η 

Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ) του ΥΠΕΚΑ,  
χρηματοδοτούμενη από τους Έλληνες Φορολο-
γούμενους Πολίτες.  

Χωρίς νομική υπόσταση είναι το πρόγραμμα 
«Γαλάζιες Σημαίες» που υλοποιείται κάθε χρόνο 
από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(Ε.Ε.Π.Φ), που είναι ο «επίσημος φορέας», ο «εθνι-
κός συντονιστής», αφού σύμφωνα με ενδελεχή έρευ-
να που έκανε το ΠΑΚΟΕ, σε βάσεις νόμων και νομο-

λογίας της ημεδαπής (νομική σελίδα του ΣτΕ, νομική 
ιστοσελίδα «νόμος»)δεν προέκυψε κάποιο ελληνικό 
νομοθέτημα ή απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου που 
να διέπει ή να αναφέρεται 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 
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και υλοποιεί η FEE (Foundation for Environmental 
Education) οι Δήμοι, οι Κοινότητες και το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, συμμετέχουν «εθελοντικά», στη βάση 
ενός γενικού πλαισίου παροχής συνδρομής στη δρά-
ση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ και όχι στη βάση συγκεκριμέ-
νου νομικού πλαισίου που διέπει τη δράση και εφαρ-
μογή του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα η ΜΚΟ,  FOUNDATION FOR 
ENVIROMENTAL EDUCATION (F.E.E.) επιλέγει 
από κάθε χώρα μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα, μια περιβαλλοντική οργάνωση, με 
βάση τα κριτήρια που αυθαίρετα η ίδια έχει θέσει. 
Από την Ελλάδα έχει επιλέξει την Ελληνική Εται-
ρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Ε.Π.Φ. ) η οποία 
όμως ουδεμία σχέση έχει με τις θάλασσες και 
δεν διαθέτει δικά της διαπιστευμένα εργαστή-
ρια για να διεξάγει δειγματοληψίες. Η οργάνω-
ση αυτή μαζί με τους «επιθεωρητές» της F.E.E. ελέγ-
χουν 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 γαλάζια σημαία, 
για το αν πληρούν τα δικά τους κριτήρια.

Πως όμως να εμπιστευτεί κανείς ένα πρό-
γραμμα που δεν είναι κατοχυρωμένο νομικά 
και επιπλέον λειτουργεί πάνω σε μια αυθαίρε-
τη βάση κριτηρίων που κανείς δεν ελέγχει εκτός 
από τους ίδιους τους φορείς που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα; 

Κι όμως τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του 
εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην «Γαλάζια 
Σημαία», αφού αυτή προβάλλεται από τους ξενοδό-
χους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως κριτήριο 
για την «καλή κατάσταση» της ακτής. 

Οι διαδικασίες του προγράμματος.
Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν 

στο διάστημα του καλοκαιριού, εκ των υστέρων, 
αφού έχουν δοθεί οι γαλάζιες σημαίες, τη συμ-
μόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος, επιση-
μαίνοντας προβλήματα και παραλείψεις που μπορεί 
να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστο-
λή της Γαλάζιας Σημαίας και απόσυρση της ακτής ή 
της μαρίνας από την διεθνή και ελληνική ιστοσελί-
δα του προγράμματος. 

Οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, 

που απαρτίζεται από μέλη της Ε.Ε.Π.Φ, του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, της ΚΕΔΚΕ, η οποία μάλιστα προτείνει τους 
ΟΤΑ και τους ξενοδόχους, δηλαδή Γιάννης πίνει, 
Γιάννης κερνάει.  

Με βάση την αρχή «Κράτος εν Κράτει» που 
λειτουργεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα «Γαλά-
ζιες Σημαίες», εμείς ως ΠΑΚΟΕ, προτείνουμε τη 
σύσταση πενταμελούς επιτροπής, με 4 άτομα από 
ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργείο Τουρι-
σμού, υπουργείο Ανάπτυξης και έναν εκπρόσω-
πο από ΜΚΟ που να έχει ασχοληθεί με το θέμα. 
Αυτή η επιτροπή θα προγραμματίζει, συντονίζει 
και ελέγχει τη διαδικασία ελέγχου των ακτών 
κολύμβησης της χώρας. Επίσης ζητάμε να προ-
ταθεί από το ΥΠΕΚΑ να αλλάξουν οι δια «βίου» 
φορείς που διαπλέκονται στο σύστημα με ανοι-
κτές διαδικασίες εισόδου νέων φορέων.

Επειδή πιστεύουμε στη Δημοκρατία, την Κοινω-
νική Δικαιοσύνη και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ χωρίς αποκλει-
σμούς και περιορισμούς στη διαχείριση της φύσης, 
χωρίς τα καθαρά εμπορικά κριτήρια που βάζει ο 
«θεσμός» των γαλάζιων σημαιών, γι` αυτό υποστη-
ρίζουμε ότι η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών σ` 



οικονομίαΦΑΚΕΛΟΣ / ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ | Απρίλιος - Μάϊος 2015                         15

όλους τους χώρους που μπορεί να απολαύσουν τις 
ομορφιές της Ελληνικής φύσης ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙ-
ΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ. 

ΤΑ ΑΥΘΑIΡΕΤΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ

Τα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος που αφο-
ρούν μόνο οργανωμένες παραλίες και όχι ακτές που 
μπορεί να έχουν καλύτερη ποιότητα νερού αλλά δεν 
έχουν ξαπλώστρες, συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:

• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαι-
ώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους 2 φορές το 
μήνα ανά 15-17 μέρες, κατά τη διάρκεια της κολυμ-
βητικής 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 ιστο-
σελίδα της Κ.Υ.Υ και στη συνέχεια, παράνομα, 
τα εμπορεύεται. 

• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών 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 πραγματικά τηρείται 
αυτό το κριτήριο. 

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

• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από 
σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λ.π.

• Οργάνωση ακτής.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού  για την ποι-

ότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον 
πίνακα ανακοινώσεων των ακτών. Και εδώ πάλι 
στηρίζονται στα αποτελέσματα της Κ.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 αντιμετώπιση τυχόν 
θαλάσσιας ρύπανσης εξ` ατυχήματος με άμεση ενη-
μέρωση του κοινού.

• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτο-
ποδηλάτων στην ακτή.

• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμε-
νο σύστημα αποχέτευσης.

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

• Προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανά-
γκες (ΑμΕΑ).

• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες για την ακτή, 
καθώς και  για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περι-
βάλλον, χλωρίδα και πανίδα, στον παράκτιο χώρο. Το 
φυσικό αυτό περιβάλλον του παράκτιου χώρου, 
τις περισσότερες φορές «παραβιάζεται» από τις 
δραστηριότητες των ξενοδοχείων. 

• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων 
του διαχειριστή ακτής, που να προβάλλουν ενεργά 
το ενδιαφέρον του  για το φυσικό περιβάλλον της 
ακτής και την ανάγκη προστασίας του. Από πότε οι 

ξενοδόχοι ασχολήθηκαν ενεργά με το φυσικό 
περιβάλλον και την προστασία του; 

Τα ως άνω γνωστοποιήθηκαν μεταξύ άλλων σε επι-
στολή που έστειλε το ΠΑΚΟΕ, στον κ. Ανδρεαδάκη, 
ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, στις 11/1/2010. 
Και με καλή πίστη στα πλαίσια μιας συνεργασίας με την 
Ε.Ε.Π.Φ που είχε ξεκινήσει από την Εσπερίδα που είχαν 
διοργανώσει οι «LIONS» και στην οποία συμμετείχα-
με, το ΠΑΚΟΕ παρέδωσε ιδιόχειρα αντίγραφο της επι-
στολής αυτής στον γραμματέα της Ε.Ε.Π.Φ, κ. Κόλλα. 

Η ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚH 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Στη συνέχεια η Ε.Ε.Π.Φ στις 8 Μαρτίου του 2010 
μας έστειλε την απάντησή της σε αυτά που προτείναμε. 
Το ανήθικο στην απάντηση αυτή είναι ότι κοινοποιή-
θηκε εντελώς αντιδεοντολογικά και στον κ. Ανδρεα-
δάκη, ο οποίος δεν γνώριζε ότι είχαμε δώσει αντί-
γραφο της αρχικής μας επιστολής και στην Ε.Ε.Π.Φ. 
Και για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε την 
επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας της Φύσης. 

 
 ΤΟ ΠΑΚΟΕ

 …ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
 

Σε απάντηση της απαράδεκτης αυτής επιστολής 
της Ε.Ε.Π.Φ, το ΠΑΚΟΕ, απάντησε: Η επιστολή σας, 
ήρθε σαν  κεραυνός «εν αιθρία» διότι: 

α.   Κοινοποιείται και στον κύριο Ανδρεαδάκη, 
μιας και ο ίδιος γνώριζε ότι η ενημέρωση αυτή ήταν 
ένα σημείωμα που απευθυνόταν αποκλειστικά σ` 
αυτόν. Για μας, αυτή σας η ενέργεια είναι επιπό-
λαιη και αντιδεοντολογική μιας και θελήσατε 
να υποβαθμίσετε το ΠΑΚΟΕ ενώπιον του Ειδι-
κού Γραμματέα.

β. Σας είναι, ελπίζουμε, γνωστό εδώ και τριάντα 
χρόνια ότι το ΠΑΚΟΕ, στα δικά του πιστοποιημένα 
εργαστήρια πραγματοποιεί κάθε χρόνο δειγματο-
ληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις σε αρκετές περιο-
χές της χώρας, αλλά ιδιαίτερα στον Αργοσαρωνικό, 
Κορινθιακό, Ευβοϊκό, Παγασητικό κ.α. για την ποιό-
τητα των νερών κολύμβησης και τα αποτελέσματα  
αυτά, δημοσιεύει στα ΜΜΕ. 

Έτσι λοιπόν η αναφορά σας με την φράση «εκ 
του νόμου αποκλειστική αρμοδιότητα», εάν εσείς 
την αποδέχεστε καταργεί την έννοια του άρθρου 24 
του Συντάγματος, αλλά και την ουσιαστική παρέμ-
βαση του θεσμού των ΜΚΟ. 

Ως εκ τούτου, γιατί υιοθετείτε την μη νομιμoποι-
ημένη διαδικασία που ακολουθείτε στην οριοθέ-
τηση των «γαλάζιων σημαιών»; Και δεν γνωρίζουμε 
κατά πόσο έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τον 
όρο «Εθνικός Συντονιστής» μιας και δεν έχετε την 
νόμιμη υπόσταση από το Ελληνικό Δίκαιο.

Όταν αναφέρεστε στη λέξη «συνεργασία» δεν 
γνωρίζουμε κατά πόσον έχει υπογραφεί προγραμμα-
τική ή άλλη σύμβαση μεταξύ της Κ.Υ.Υ. (τρία χρόνια 
λειτουργίας μόνο) και του φορέα που εκπροσωπείτε;  

Εάν ναι, τότε σας ζητάμε να δει το φως της δημοσι-
ότητας, μιας και τα αποτελέσματα του φορέα αυτού  
για να παραχθούν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός.

γ. Στο τρίτο μέρος της επιστολής σας, αναφέρε-
στε ότι «στηριζόμενοι  στην μέχρι σήμερα υφιστάμενη 
κατάσταση παραθέτουμε τα γεγονότα και αναφερό-
μαστε με προσωπικές εκτιμήσεις και παρατηρήσεις» 
στην νόμιμη μορφή του θεσμού, μιας και τέτοια νομι-
κή υπόσταση δεν ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, πράγμα που σαφώς 
γνωρίζετε. Η θέση μας και όχι μόνο η δική μας, αλλά 
και της Πενταμελούς Γραμματείας των εκατόν τριά-
ντα δύο (132) ΜΚΟ που εκπροσωπούμε, είναι σαφής 
και δεν είναι αυτή που απλά έγινε ως σκέψη πρότα-
σης προς το ΥΠΕΚΑ.

Επειδή το έργο σας είναι σημαντικό - για σας -  
αλλά βασικά στηρίζεται σε καθαρά ιδιωτικοοικονο-
μικά κριτήρια (χρηματοδότηση από ξενοδόχους, ιδι-
ώτες, δήμους) και όχι στη συμμετοχή του λαού, γι` 
αυτό πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένας «θεσμός» όχι 
αντικειμενικός και ουσιαστικά μη αξιοκρατικός.

Για τα παραπάνω, οι χαρακτηρισμοί σας,  ότι 
θέλουμε  δήθεν να αναμειχθούμε στις διαδικασίες 
του προγράμματος  δεν ευσταθούν, δεδομένου ότι 
εμείς εδώ και τριάντα ένα χρόνια ασχολούμαστε με 
το θέμα αυτό – στηριζόμενοι στα δικά μας πρωτο-
γενή στοιχεία, χωρίς χρηματοδότες (επιχειρήσεις και 
συνεργάτες της κρατικής μηχανής), αλλά μόνο εθελο-
ντές και φίλους του ΠΑΚΟΕ. Αντιθέτως εσείς, χωρίς 
να έχετε δικά σας πρωτογενή στοιχεία και στηριζό-
μενοι πάντοτε σε στοιχεία κρατικών – κυβερνητικών 
μηχανισμών, εκμεταλλεύεστε αυτά για να εξασφαλί-
σετε έσοδα από διάφορους ιδιώτες και να βραβεύ-
σετε παραλίες που ουσιαστικά ανήκουν στους Έλλη-
νες,  υιοθετώντας τους φράχτες για τους οποίους 
εμείς είμαστε αντίθετοι. Αντί λοιπόν να επιδιώκε-
τε να συνεργαστείτε ως ΜΚΟ με άλλες ΜΚΟ  όπως 
το ΠΑΚΟΕ, δηλώνετε ότι το ΠΑΚΟΕ θέλει να μπει  
«δήθεν» στα χωράφια σας.

Θεωρώ ότι πλανάστε  «πλάνη οικτρά», με το να 
πιστεύετε ότι η «συνεργασία»  σας  με την κρατική 
μηχανή, θα βοηθήσει να βελτιωθεί η απαράδεκτη 
κατάσταση που επικρατεί σε πολλές γαλάζιες σημαί-
ες τις οποίες σας έχουμε επισημάνει.

δ. Στο τέταρτο μέρος της επιστολής σας παίρνο-
ντας αφορμή την πρόταση μας για «πολλαπλό έλεγ-
χο», εσείς μπαίνετε και πάλι στο «καβούκι»  σας  και 
αναφέρεστε στην χρηματοδότηση σας. Δεν καταλα-
βαίνουμε την άρνηση σας, να δεχθείτε τον  «πολλα-
πλό έλεγχο» και από κρατικούς φορείς αλλά βασι-
κά από ΜΚΟ  που έχουν καταξιωθεί στον χώρο  των 
καθαρών ακτών (ΠΑΚΟΕ  31 χρόνια – εσείς 15 χωρίς 
δικά σας στοιχεία).

Θα θέλαμε τελειώνοντας να σας βάλουμε πέντε 
ερωτήματα που πιστεύουμε ότι είσθε υποχρεωμένοι 
να τα  απαντήσετε.

1.  Πως γίνετε χωρίς κανένα στοιχείο από την ΚΥΥ  
και προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο να δίνετε «γαλά-
ζια σημαία»;

2. Πως εμπιστεύεστε  στοιχεία  που σας κατα-
θέτουν οι υποψήφιοι «πελάτες» σας, για να δίνετε 
γαλάζια σημαία;

3.  Ένα σύστημα που δεν έχει διπλό ή τριπλό ανε-
ξάρτητο έλεγχο πως θεωρείται αξιόπιστο;

4. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό – πάνω από το 
70% οι γαλάζιες σημαίες  δίνονται σε ξενοδοχεία και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις;

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

Θα θέλαμε τελειώνοντας  να σας πούμε ότι οι 
«θεσμοί»  πρέπει να στηρίζονται σε σωστές βάσεις, 
διαφορετικά καταρρέουν ανεπιστρεπτί.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ
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