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Ξ
έρεις πόσο καθαρή είναι η ακτή που διάλεξες; 3.650.000 ανα-
γνώστες αντλούν πληροφόρηση από τη μεγάλη έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ για τη μόλυνση στις παραλίες

Πόσο καθαρές ή μολυσμένες είναι οι θάλασσες που επιλέ-
γουμε; Το ερώτημα μας απασχολεί όλους και το ΠΑΚΟΕ για 

38 χρόνια έτσι και φέτος δίνει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντή-
σεις. Από τις αρχές Ιουνίου ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα του Πανελλήνιου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών για τον έλεγχο των νερών κολύμβησης 
και ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα δημο-
σιοποιούνται σταδιακά από τους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ και τίθενται 
στη διάθεση των πολιτών οι μετρήσεις και τα αποτελέσματά τους μέσα 
από την ιστοσελίδα του.

Ήδη 3.650.000 συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για τις ακτές του 
ενδιαφέροντός τους διαβάζοντας μόνο στο διαδίκτυο τις μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και υποσχόμαστε πως 

θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε ΜΟΝΟ το δικό τους συμφέρον, κόντρα 
πολλές φορές στα οργανωμένα συμφέροντα που παραγκωνίζουν συστη-
ματικά την αξία της ανθρώπινης υγείας, ρυπαίνοντας τις θάλασσές μας 
ή αγνοώντας επί τούτου τον βαθμό της ρύπανσης. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλα τα στοιχεία που έχουν 
δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα για τις μετρήσεις των ακτών από 
το ΠΑΚΟΕ εκτός Αργοσαρωνικού, Νότιου Ευβοϊκού και Κορινθιακού που 
αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εφημερίδα του Ιουνίου 2017 και τον 
αντίκτυπο που είχαν, καθώς «ενόχλησαν» τους υπεύθυνους.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υπόθεση της παραλίας στην Αχα-
ΐα που βρέθηκε μολυσμένη με ίνες αμιάντου από το αμαρτωλό εργοστά-
σιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ. Αναλυτικά στοιχεία για την μέτρηση του ΠΑΚΟΕ στην 
περιοχή και τις αντιδράσεις που έφτασαν μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο, 
μπορείτε να διαβάσετε στο ειδικό μας αφιέρωμα για τον ΑΜΙΑΝΤΟ και 
τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (40σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Επιμέλεια: Μαρία Παπαδοπούλου 
Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 723 0505 • Fax 210 8101 609 • Email: pakoe@pakoe.gr- kekpakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr 

ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΣ;
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Τ ο Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 
(ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγ-
ματοποιεί εδώ και 37 χρόνια κάθε καλοκαίρι 
και αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβη-
σης σε πολυσύχναστες παραλίες της Ελλάδας. 

 Η μεγάλη  έρευνα  που αφορά τις παραλίες άρχι-
σε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιου-
λίου. Το ΠΑΚΟΕ θα δίνει σταδιακά στη δημοσιότητα 
τα αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες των νερών 
κολύμβησης στις παραλίες, για να μπορούν να γνωρί-
ζουν οι πολίτες που μπορούν να κολυμπούν ελεύθε-
ρα χωρίς να βάζουν την υγεία την δική τους και των 
παιδιών τους  σε κίνδυνο.

Οι δειγματοληψίες αυτές, γίνονται από επιστημονι-

κή ομάδα του ΠΑΚΟΕ,(χημικοί, βιολόγοι κλπ.)
Από κάθε σημείο (παραλία ή βρύση), συλλέγονται 

δείγματα νερού. Στη συνέχεια τα δείγματα αυτά, μετα-
φέρονται σε ψυγείο και με απόλυτη ασφάλεια στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ 
και γίνονται οι αναλύσεις.

Οι επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία  
από το μολυσμένο νερό 

Εάν το νερό αυτό που απολαμβάνουμε κάνο-
ντας μπάνια στη θάλασσα, δεν είναι απαλλαγμένο από 
μικροοργανισμούς, τότε είναι δυνατόν να γίνει το αίτιο 
μεταφοράς, διασποράς και μετάδοσης στον πληθυσμό 
παθογόνων μικροοργανισμών και επομένως να γίνει 

πρόξενος εκτεταμένων επιδημιών υδρικής προελεύ-
σεως.. Οι μικροοργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον για 
την ποιότητα του νερού από άποψη υγιεινής είναι κυρί-
ως οι ιοί, τα βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι ελμίνθες 
(helminthes) ή παρασιτικοί σκώληκες. Επίσης μερικοί 
μικροοργανισμοί συνδέονται με προβλήματα οσμής και 
γεύσης στο νερό καθώς και με εμφανίσεις γλοιωδών 
μικροβιακών μαζών στο εσωτερικό των σωληνώσε-
ων του δικτύου διανομής (βακτήρια, φύκη, μύκητες). 

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



οικονομίαΦΑΚΕΛΟΣ | ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ & AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017                            3

Βρισκόμαστε στα πιστοποιημέ-
να εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, και 
συζητάμε για τις αναλύσεις που 

γίνονται σε αυτά τα εργαστήρια για την 
ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέμα-
τα ποιότητας νερών, επειδή ακριβώς τα 
θαλασσινά νερά είναι άκρως επικίνδυ-
να όταν εμπεριέχουν εντερόκοκκους 
και κολοβακτηρίδια που είναι παθογό-
να μικρόβια. Γι’ αυτό το λόγο 37 χρό-
νια το ΠΑΚΟΕ κάνει αυτή τη δουλειά.

Τα εργαστήρια μας είναι πιστοποι-
ημένα και γι’ αυτό το λόγο ανακοινώ-
νουμε τα αποτελέσματα όποτε τα βγά-
ζουμε από τις αναλύσεις που γίνονται 
σε κολοβακτηρίδια εντερόκοκκους κλπ.

Εκτός από την Αττική, Αργοσα-
ρωνικό, Κορινθιακό και Ευβοϊκό που 
κάνουμε μετρήσεις κάθε χρόνο, εδώ 
και 3 χρόνια έχουμε αρχίσει και κάνου-
με αναλύσεις και σε διάφορες άλλες 
περιοχές, όπως  η νότια Πελοπόννη-
σος, η Μεσσηνία, η νοτιοανατολική 
Πελοπόννησος, η βόρεια Πελοπόννη-
σος, η Εύβοια,  η Μαγνησία, ο Αμβρα-
κικός  και η Φωκίδα και άλλα σημεία 
που πιστεύουμε μετά από καταγγελί-
ες που μας γίνονται ότι έχουν βαθμό 
επικινδυνότητας.

Τα χαρακτηριστικά αυτών των παρα-
λιών είναι ότι δυστυχώς, έχει εγκατα-
λειφθεί η πρόνοια και η θεραπεία για 

τους βιολογικούς καθαρισμούς και το 
90% από αυτούς δεν λειτουργεί με 

αποτέλεσμα όλα τα αστικά λύματα 
από τους βόθρους να πηγαίνουν στη 

θάλασσα. Όπως ακριβώς χάλασε ο 
βιολογικός καθαρισμός από το Μάρτιο 
στο Βόλο και δυστυχώς όλα τα από-
βλητα και όλα τα λύματα πηγαίνουνε 
εκεί, μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιορ-
θωθεί αυτή η ιστορία και το πρόβλημα 
είναι τεράστιο, γιατί πέρυσι οι παραλίες 
του Παγασητικού ήταν καθαρές σε μία 
μεγάλη πλειονότητα 95%, ενώ φέτος 
με πλειονότητα 95% είναι ακατάλλη-
λες για κολύμβηση. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην Εύβοια, ο βιολογικός καθα-
ρισμός της Χαλκίδας δεν λειτουργεί.

Είναι τραγικό αυτό το γεγονός, 
κυρίως για τις επιπτώσεις που έχει 
στα παιδιά τα οποία είναι ευαίσθητα 
και ευάλωτα σε μολύνσεις και μπορεί  
να πάρουν εντερόκοκκους και κολο-
βακτηρίδια και εσερίχια κόλι, επικίν-
δυνα παθογόνα μικρόβια, και να χρει-
αστούν θεραπεία για 2-3 χρόνια. Και 
το κόστος της θεραπείας, και το κόστος 
στην ψυχική υγεία των παιδιών αυτών 
και των οικογενειών τους  είναι τερά-
στιο. Εμείς, σαν ανεξάρτητος επιστημο-
νικός φορέας που κάνει αυτή τη δου-
λειά εδώ και 37 χρόνια, ανακοινώνουμε 
τα αποτελέσματα μας, γιατί δυστυχώς 
υποκαθιστούμε πλέον τους ιθύνοντες, 
καθώς το κράτος δίνει ετεροχρονισμένα 
τα αποτελέσματα και συχνά με μεγά-
λες καθυστερήσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Σε 11.500 αναγνώστες στο facebook είχε απήχηση σε τρεις ημέρες
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Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα  
στα νερά κολύμβησης 
στις παραλίες  
της Σαλαμίνας

Στο νησί της Σαλαμίνας πραγμα-
τοποιήθηκαν μικροβιολογικές ανα-
λύσεις σε σύνολο 15 σημείων. Από 
αυτές τις παραλίες οι 11 κρίθηκαν 
ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 
4 κατάλληλες. 

Τι αναφέρει  
η επιστημονική ομάδα  
του ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματολη-
ψίες θαλασσινού νερού στις 19 Ιου-
νίου 2017 στη Σαλαμίνα με τις παρα-
κάτω 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 φορτί-
ου ή ζωντανού μικροβιακού πληθυ-
σμού βακτηρίων E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών και εντερόκοκ-
κων, στο αρχικό δείγμα έγινε με την 
μέθοδο Διήθησης δια μέσου μεμβρά-
νης πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης 
ποσότητας (100ml δείγματος νερού). 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΤΙΣ 19/06/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 212 / 19/06/2017

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΩΡΑ 

ΔΕΙΓΜΑ-
ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

ΟΡΙΟ 
250/100 
ml νερού 

(οδηγία 
2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 
ml νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

1 Καματερό 9:00 415 292 86 Α
2 Ναυπηγεία Αρχ.Λιμάνι 9:15 495 58 78 Α
3 Ναυπηγεία Κυνοσούρα 9:45 225 30 10 Κ
4 Κοντά στο Φάρο απέναντι από την Ψυτάλλεια 10:00 133 17 0 Κ
5 Λιμνιώνα Bay 10:15 105 3 0 Κ
6 Παραλία Σεληνιών απέναντι από Notos 10:45 210 300 60 Α
7 Κύριζα δίπλα στο μικρό λιμάνι 11:15 350 125 483 Α
8 Αιάντιο δίπλα στο λιοτρίβι 11:45 300 53 432 Α
9 Μνημείο παρέλασης 12:00 266 60 30 Α

10 Ανάχωμα Φανερωμένη 12:15 366 350 28 Α
11 Έναντι δεξιά από φέρυ 12:45 143 125 30 Α
12 Ψιλή άμμος 13:00 115 65 117 Α
13 Βασιλικά, Free time, Snack Bar ψητοπωλείο 13:15 250 58 38 Κ
14 Μπάτσι, δεξιά βραχάκια 13:45 168 118 12 Α
15 Πλαζ-Παραλία Περάματος 14:00 158 108 25 Α

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
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Αίσθηση προκάλεσαν οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες της Σαλαμίνας. Στο 
νησί της πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύσεις σε σύνολο 15 σημείων. Από 
αυτές τις παραλίες οι 11 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 4 κατάλληλες. 
Δείτε μερικά χαρακτηριστικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στην έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ στην περιοχή:

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Ένα από τα εγκυρότερα site σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, φιλο-
ξενεί γι’ ακόμα μια φορά τις μετρήσεις μας για τις παραλίες. Τους ευχαριστούμε για 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. 

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ για τα νερά της Σαλαμίνας 
αναρτήθηκε στο τοπικό portal salamis-news. Ευχαριστούμε του συντάκτες για την 
δημοσιοποίηση.

11 ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες  
στη Σαλαμίνα, με βάση τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ
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Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού νερού  
με την μέθοδο διήθησης από μεβράνες (MF), στην Εύβοια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 20/6/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 213 / 20/6/2017

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

1 Ψαροταβέρνα «Το Ακρογιάλι» 23° 37’ 09, 8» 38° 26 28 4Ι 8.00 492 10 90 Α
2 Το Κύμα του Λουκά- ουζερί 23° 37. 18.4 38° 26 16 8: 15 200 Ο 35 Κ
3 Παραλία Μπούρτζι 23° 38.22.3’ 38° 24 57, 5 8:30 300 Ο 25 Α
4 Ψαροταβέρνα Νίκος 23° 38 26.2 38° 24’ 34.7 8:50 330 23 20 Α

5 Παραλία Όαση Οδός Μακεδονίας Εκκλησία 
Μεταμόρφωσης της Σωτήρος 23° 38’ 43,3’ 38°  24’ 04,2 9:15 175 137 88 Α

6 Παραλία Λευκαντή- Super Market 23° 40’ 37,1» 38° 24 9:30 275 Ο 20 Α
7 καφέ Κεχριμπάρι - Ποτός 23° 40’ 22,6 38° 24’ 33,1 9:45 330 147 180 Α
8 Λευκαντή - καφέ Hobilis 23° 40’ 12,4 38° 24’ 23, 6 9:55 433 252 200 Α
9 Μαλακόντα 23° 43’ 31,4 38° 24’ 33,9» 10:15 491 417 80 Α

10 Νέα Ακτή 23° 43’ 05 38.24.33.9 10:30 333 47 200 Α
11 Μαλακόντα 23° 43» 31,5» 38° 24’ 33,9» 10:45 210 120 70 Α
12 Negroponte 23° 43’ 31.5» 38° 23’ 56.9» 11:00 117 27 10 Κ
13 Ερέτρια Θεάλος καφέ- μπαρ 23° 45’ 52,5’ 38° 23’ 35,2» 11:15 483 0 165 Α
14 My Market 23° 46’ 52.6» 38° 23’ 35.2» 11:25 42 43 50 Κ
15 EVIANA hotel 23° 46’52,6’ 38° 23’ 20,6» 11:45 142 22 65 Α
16 Ερέτρια -(αριστερά) Aνantis hotel 23° 48’ 03,1’ 38° 23’ 20,6» 12:00 125 15 210 Α
17 Άγιος Ιωάννης 23° 48’ 03,1’ 38° 24’ 12» 12:30 500 0 80 Α
18 Αμάρυνθος Ταβέρνα Μανουσεϊκα 23° 52’ 26,7’ 38° 23’ 27,Ί» 12:40 492 3 25 Α
19 Το Λιμανάκι της Αμαρύνθου 23° 52’ 48,5’ 38° 23’ 29,9» 12:55 433 Ο 24 Α
20 Μεσιτικό Γραφείο Κ. Β. Σπυπουλη 23° 52’ 478,6’ 38° 23’ 50,7» 1:20 50 Ο 14 Κ
21 Ταβέρνα Ακρογιάλι φέρι 23° 58’ 57,4’ 38° 23’ 13,3» 1:30 53 Ο 195 Α
22 Λιμάνι Αλιβέρι Παραλία ΞΟΛΝΕ 23° 59’ 48,8’ 38° 24’ 18,9» 2:20 316 Ο 5 Α
23 Αλιβέρι ΒΙΔΟΜΕΤ Α. Β. Ε. Ε 23° 59’ 48,8’ 38° 24’ 18,9» 2:35 500 Ο 75 Α
24 Παραλία Μουρτερη Οκτώνιας Κύμη 24° 09’ 39,08’ 38° 33’ 52,6» 3:55 187 Ο Ο Κ
25 Το Κύμα Καφέ Φαγητό Παραλία Μουρτερη 24° 09’ 38,08’ 38° 33’ 46,2» 4: 10 300 Ο 45 Α
26 Sea Side cafe Παραλία Μουρτερη πολύ .... 24° 09’ SS,S’ 38° 33’ 46,3» 4:25 18 Ο 32 Κ
27 Παραλία Κύμης 24° 07’ 56,5’ 38° 35’ 04,5» 5: 10 20 Ο 70 Α
28 Παραλία Κύμης 24° 08’ 01,5’ 38° 35’ 00,3» 5:25 243 Ο 30 Κ

Επιτρεπόμενα όρια 250 100 50

Στην ευρύτερη περιοχή 
της Εύβοιας ελέγχθηκαν 
συνολικά  28 σημεία. Από 
αυτές τις παραλίες οι 21 
κρίθηκαν ακατάλληλες 
για κολύμβηση  και οι 7 
κατάλληλες. 

Τι αναφέρει η 
επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες  θαλασσι-
νού στις 20 Ιουνίου 2017 
σε περιοχές της Εύβοιας με 
τις παρακάτω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματο-
ληψίες έγιναν στα 5 μέτρα 
μέσα στη θάλασσα , ενώ  
άλλες έγιναν σε διαφορε-
τικά σημεία αρκετά μακριά 
από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευ-
σης και καταμέτρησης  
του μικροβιακού φορτί-
ου ή ζωντανού μικροβι-
ακού πληθυσμού βακτη-
ρίων E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών και 
εντερόκοκκων, στο αρχι-
κό δείγμα έγινε  με την 
μέθοδο  Διήθησης  δια 
μέσου μεμβράνης πόρου 
0,45 μm συγκεκριμένης 
ποσότητας (100 ml δείγ-
ματος νερού). 

Τα  α π ο τ ε λ έ σ μ α -
τα της εκτιμήσεως 
των μ ικροβ ιακών 
πληθυσμών που παρου-
σιάζονται στον παραπάνω 
πίνακα εκφράζονται ως 
αριθμός βιώσιμων μονά-
δων, δηλαδή σε Colony 
Forming Units (CFU)  
ανά 100 ml δείγματος 
νερού (cfu /100 ml). 

Τι συμβαίνει σε 28 πολυσύχναστες παραλίες της Εύβοιας

EYBOIA

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)
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Στην Εύβοια το ΠΑΚΟΕ έκανε δειγματοληψίες σε 28 παραλίες, εκ των οποίων στις
7 διαπίστωσε πως τα νερά ήταν κατάλληλα για κολύμβηση ενώ οι
υπόλοιπες 21 βρέθηκαν μολυσμένες και ακατάλληλες για τους λουόμενους.
Δείτε δημοσιεύματα για τα αποτελέσματα της έρευνας του ΠΑΚΟΕ στην Εύβοια:

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Τοπικά sites από περιοχές της Ελλάδας ανάρτησαν ολόκληρο το Δελτίο 
τύπου της Εύβοιας. Τους ευχαριστούμε θερμά, και μας δίνουν κίνητρο να συνεχίσουμε.

 

Κατάλληλες για κολύμβρηση 7 παραλίες στην Εύβοια, βάση μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ
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Τα αποτελέσματα των δειγματολη-
ψιών του ΠΑΚΟΕ για την καταλ-
ληλότητα των νερών κολύμβη-
σης ενόχλησαν την Δήμαρχο της 

Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλιμπατέ, που παρά 
τον θεσμικό ρόλο της επίλεξε να δημο-
σιοποιήσει τη δυσφορία της σε επίπεδο 
… social media.

Έγραψε λοιπόν στη σελίδα της στο 
Facebook: «Εμείς, ως Δήμος Ερέτριας 
και ως ΔΕΥΑΕ, σεβόμενοι τη δημόσια 
υγεία, τους δημότες και τους επισκέπτες 
και τουρίστες, σεβόμενοι κυρίως τα παι-
διά μας, στις 12 Ιουνίου, στείλαμε δείγμα-
τα θαλασσίου ύδατος από όλο το Δήμο, 
και από τα επίμαχα σημεία που αναφέ-
ρονται στην ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ, σε 
διαπιστευμένα εργαστήρια για ανάλυση 
και έλεγχο ποιότητας!

Βεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει μόλυνση 
και ότι οι τιμές που βρεθήκαν είναι πολύ 
κατώτερες του ορίου ! Τα αποτελέσματα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και της ΔΕΥΑΕ!

Τέτοιες ανακοινώσεις σαν του ΠΑΚΟΕ 
.προβληματίζουν για το τι εξυπηρετούν 
και θα κινηθούμε αρμοδίως!!».

Κοντολογίς η Δήμαρχος βεβαιώνει ότι 
ένα μήνα μετά τις αναλύσεις που πήρε 
από ακτές της περιοχής της το θαλάσ-
σιο περιβάλλον παραμένει άσπιλο κι αμό-
λυντο. Κι ενοχλείτε γιατί της χαλάσαμε 
την …βεβαιότητα. Και αντί να προβλη-
ματιστεί για τα αποτελέσματα των δειγ-
ματοληψιών μας και να ζητήσει επανέ-
λεγχο, δηλώνει «προβληματισμένη» για 
τα κίνητρά μας και μας προειδοποιεί ότι 
«θα κινηθεί αρμοδίως». 

Της απαντάμε: Άνθρωποι που κατέ-
χουν Δημαρχιακούς θώκους οφείλουν 
εξ ορισμού να προβληματίζονται όχι για 
μικροσυμφέροντα αλλά για το περιβάλ-
λον και την προστασία της υγείας των 
ανθρώπων. Κι αυτό συνεπάγεται «προ-
βληματισμούς» για το τι συμβαίνει πραγ-
ματικά στις ακτές που ελέγχθηκαν κι όχι 
απειλές για όποιον νοιάστηκε να ψάξει 
και να βρει την αλήθεια. 

Πριν κινηθείτε εσείς κυρία Αλιμπα-
τέ «αρμοδίως» θα το πράξει το ΠΑΚΟΕ 
για λογαριασμό  σας, γιατί απλούστατα 
εμείς ούτε συμφέροντα (όπως υπαινίσ-
σεστε) εξυπηρετούμε, ούτε έχουμε κάτι 
να κρύψουμε. Επιπλέον σε μία χώρα 
που βιώνει την απόλυτη κρίση των αξι-
ών και της οικονομίας εμείς δεν λησμο-
νούμε πως και «οι κρίνοντες κρίνονται» 
και ο θεσμός που υπηρετείτε έχει υπο-
χρέωση να προστατεύει τους πολίτες και 
το περιβάλλον του και αν δεν το πράτ-
τει υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να του 
καταλογιστούν.

Το ΠΑΚΟΕ θα καταθέσει αγωγή 
για τα γραφόμενά σας και για τον 
διάλογο που δημοσιοποιήσατε με 
αόριστους υπαινιγμούς λασπολογι-
κού χαρακτήρα σε βάρος μας, τον 
οποίο παραθέτουμε και πάλι από τη 
σελίδα σας στο Facebook. Παρεπι-
πτόντως, οι ασκούντες εξουσία και 
μάλιστα σε επίπεδο Δημάρχου αυτά 
τα θέματα (με όλο το σεβασμό) τα 
λύνουν ή τα εξετάζουν σε επίπεδο 
Δημοτικό κι όχι σε επίπεδο social 
media.  Ο διάλογος λοιπόν, που μας 
έστειλαν άνθρωποι που ανησυχούν 
με τη στάση που τηρείτε στο θέμα έχει 
αφορμή ένα σχόλιο στην ανάρτησή 
σας που έκανε η τέως Νομαρχιακή 
Σύμβουλος Ανατ. Αττικής Καλλιόπη 
Μετοχιάτη, γράφοντας: 

«Κυρία Δήμαρχε σας ενημερώνω ότι 
είναι πάγια η τακτική αυτή του ΠΑΚΟΕ......
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολ. Αττι-
κής ( στο οποίο είχα την τιμή να συμμε-
τέχω ως Νομαρχιακή Σύμβουλος ) κατά 
το χρονικό διάστημα (2007-2010) μας 
είχε απασχολήσει αυτή η '' περίεργη'' και 
'' ανεύθυνη'' συμπεριφορά του ΠΑΚΟΕ 
η οποία με περισσή ευκολία καταδίκαζε 
ως ακατάλληλες τις ,κατ επιλογή του , 
,παραλίες της Ανατολ. Αττικής, αλλά και 
όλης της Αττικής .Και αναρωτιέται κανείς 
με ποια χρήματα προβαίνει στον έλεγχο 
όλων αυτών των ακτών της Αττικής και 
μεταπηδά τώρα και στην Εύβοια ????

Πότε προλαβαίνει και ελέγχει κάθε 
χρόνο όλο αυτό το μήκος των ακτών ??? 
Εύλογες οι απορίες μας τότε ,επίκαιρες 
και σήμερα στον καιρό της κρίσης ........
Ως Δήμαρχος οφείλετε να προστατεύε-
στε τον Δήμο Ερέτριας ,από ανεύθυνες 
και κακόβουλες διαδόσεις από όπου και 
εάν προέρχονται .!!!

Σχόλιο του ΠΑΚΟΕ: Είναι πράγμα-
τι κυρία Μετοχιάτη «πάγια η τακτική 
μας» να νοιαζόμαστε για το Δημόσιο 
συμφέρον, την καθαρότητα ή μη των 
ακτών μας και να συμβάλουμε όσο κι 
όπως μπορούμε να προστατευθεί η 
Δημόσια Υγεία. Το εντυπωσιακό είναι 
πως αντί αυτό να γίνεται αντικείμενο 
υποστήριξης και επαίνου, προβλημα-
τίζει Δήμους, φορείς και Νομαρχιακά 
Συμβούλια με επουσιώδη ερωτήμα-
τα του τύπου «πότε προλαβαίνουμε 
και με ποια χρήματα το πράττουμε». 

Η απάντηση είναι απλή: Κάποιος πρέπει 
να προλαβαίνει, όταν πρόκειται για τόσο 
σημαντικό διακύβευμα όπως η Δημόσια 
Υγεία. Και αν δεν μπορούν επαρκώς οι 
αρμόδιοι –που αντλούν μεγάλα κονδύλια 
γι’ αυτό το σκοπό- αποδεικνύουμε με τη 
δράση και τη στάση μας πως τα σπου-
δαία θέλουν απλώς διάθεση και επιμονή. 

Το πραγματικά δυσάρεστο είναι ο 
τρόπος που αντιδρούν όσοι βολεύονται 
προσχηματικά πίσω από αστήριχτες κατη-
γορίες, που στόχο έχουν απλώς να μετα-
θέσουν την προσοχή από τη σπουδαιό-

τητα των στοιχείων που δημοσιοποίησε 
το ΠΑΚΟΕ για τις ακτές.

Ενδεικτικό όσων αναφέρουμε είναι ο 
τρόπος που αντέδρασε η Δήμαρχος της 
Ερέτριας στο σχόλιο της τέως Νομαρχι-
ακής Συμβούλου, γράφοντας στον ίδιο 
διαδικτυακό διάλογο: «Ευχαριστώ ! Επι-
βεβαιώνετε ότι υπάρχουν συμφέροντα ! 
Το κακό είναι ότι πλήττεται ανεύθυνα η 
λαχτάρα και διέξοδος και ανάγκη των 
οικογενειών να απολαύσουν ξέγνοια-
στοι τα καλοκαιρινά θαλάσσια μπάνια, 
καθώς επίσης και ο τουρισμός ! Αυτοί οι 
άνθρωποι θα λογοδοτήσουν !!

Κυρία Δήμαρχε, αν έτσι επιβεβαιώ-
σατε και την καθαρότητα των ακτών της 
περιοχής σας –με τόση ευκολία και τόση 
παρρησία- τότε πραγματικά θα χαρούμε 
να σας δούμε στις δικαστικές αίθουσες 
να μας απαριθμείτε τα επιχειρήματα κάθε 
ισχυρισμού σας για το ΠΑΚΟΕ. 

Εμείς από την πλευρά μας λογοδο-
τούμε καθημερινά σε χιλιάδες μέλη που 
μας στηρίζουν για 38 συναπτά έτη, για 
να κάνουμε τους ελέγχους που σας ενο-
χλούν. Και δεν βγάζουμε συμπεράσματα 
με αμετροέπεια και προχειρότητα αλλά 
δίνουμε στη δημοσιότητα πλήρη στοιχεία 
αναλύσεων και δειγματοληψιών. 

Δεν επιτρέπουμε όμως σε κανέναν να 
μας σπιλώνει με ασάφειες. Καταθέτουμε 
αγωγή σε βάρος σας και θα σας περιμέ-
νουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης να εξη-
γήσετε πως τεκμηριώνονται όσα γράφετε.

Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ  
 ενόχλησαν τη Δήμαρχο Ερέτριας

Διαβάστε πως η λάσπη πέφτει στον ανεμιστήρα
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Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης  
από το Γαλαξίδι Φωκίδας μέχρι τα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 22/6/2017

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών ανθρώπινης κατανάλωσης  
από το Γαλαξίδι Φωκίδας μέχρι τα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 22/6/2017

Αρ 
δείγ-
ματος ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

1 Δίστομο προς Άγιο Νικόλα Ορυχεία 
Αλουμινίου και Βωξίτη 38o 22’ 23,7” 22o  40’ 47,5” 12.15’ 280 30 24 A

2 Λιμανάκι Ορυχεία 12.30’ 300 0 0 A 

3 Δίστομο Άγιος Νικόλας Κατασκηνώσεις 38o 22’ 23,7” 22o  40’ 47” 12.50’ 250 20 0 Κ

4 Ορυχεία Αλουμινίου Βωξίτη 38o 23’ 7,9” 22o  40’ 45,5” 13.30’ 40 20 0  Κ

5 Άσπρα σπίτια Παραλία 38o 23’ 11” 22o  39’ 13” 13.15’ 180 2 0  Κ

6 Άσπρα σπίτια Παραλία 13.15’ 100 36 6  Κ

7 Μεγάλη Παραλία 13.10’ 48 100 310  A

8 Μεγάλη Παραλία 13.20’ 260 180 42  A

9 Άσπρα σπίτια Παραλία 38o 23’ 11” 22o 39’ 13” 13.40’ 300 138 130 A

10 Hotel Αντίκυρα 38o 23’ 7,8” 22o 38’ 53,7” 14.00’ 50 18 0 Κ

11 Salpon 38o 23’ 7,8” 22o 38’ 55,7”  14.11’ 220 200 22 A

12 Οδός Μαρτίου 156 38o 22’ 30,4” 22o  37’ 40” 14.20’ 260 34 2 Α

13 Στενό Αγία Σωτήρα 15.16’ 8 26 36 Κ

14 Ποταμια 15.16’ 160 14 2 Κ 

15 Βάλτος 36o 21’ 13,5” 22o 35’ 48,5” 15.16’ 240 4 56 Α

16 Πιο πέρα 3 μ. 38o 21’ 12,1” 22o 35’ 41,5” 15.16’ 520 50 76 Α 

17 Γερός Ανδρέας 100 170 50 Α

18 Παραλία πιο πέρα από τον Βάλτο 150 150 0 Α

19 Γερο Ανδρέας 38o  19,5’ 22o  35’ 41,6” 16.00’ 300 120 100 Α

20 Ιτέα Πλαζ Βραχάκια 17.10’ 280 240 140 Α

21 Ιτέα Παραλία Βραχάκια 17.25’ 500 360 140 Α

22 Ιτέα Παραλία Ξενία 17.30’ 400 140 60 Α

23 Ιτέα Παραλία Ξενία 17.30’ 350 250 70 Α

24 Ιτέα Παραλία Ξενία 17.30’ 200 250 94 Α

25 Κίρα Πλατεία Οδός Αγίου Ιωάννη 18.00’ 480 160 210 Α

26 Κίρα Ξαπλώστρες 38o 25’ 40,0” 22o 26’ 26,3” 18.15’ 240 200 90 Α

27 Παραλία Γαλαξίδι 38o 25’ 40,0” 22o 26’ 26,3” 19.00’ 80 76 30 Κ

28 Παραλία Γαλαξίδι 38o  23’ 5,7” 22o 22’ 32,9” 19.00’ 75 0 38 Κ

29 Γαλαξίδι δεξιά στο λιμάνι 19.40’ 180 90 2 Κ

30 Γαλαξίδι Γιαννάκης κόλπος δεξιά στο λιμάνι 38o  22’ 34” 22o  23’ 38,7” 19.40’ 250 360 50 Α

Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα στα 
νερά κολύμβησης σε 
Φωκίδα και Βοιωτία

Πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές αναλύ-
σεις σε θαλασσινό και νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης 
σε 34 σημεία. Από αυτά τα  
24 κρίθηκαν ακατάλληλα 
για κολύμβηση (ΠΙΝΑΚΑΣ 
1) ή ανθρώπινη κατανάλω-
ση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και τα 10 
κατάλληλα.  

Τι αναφέρει η 
επιστημονική ομάδα 
του ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες  θαλασσι-
νού και πόσιμου νερού στις 
22/06/2017 με τις παρακά-
τω συνθήκες: 

Η μέθοδος ανίχνευσης 
και καταμέτρησης  του μικρο-
βιακού φορτίου ή ζωντα-
νού μικροβιακού πληθυσμού 
βακτηρίων E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών και εντε-
ρόκοκκων, στο αρχικό δείγμα 
έγινε  με την μέθοδο  Διήθη-
σης  δια μέσου Τα αποτελέ-
σματα της εκτιμήσεως των 
μικροβιακών πληθυσμών 
που παρουσιάζονται στους 
παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώσι-
μων μονάδων, δηλαδή σε 
Colony Forming Units 
(CFU)  ανά 100 ml δείγ-
ματος νερού (cfu/100 ml).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 214 / 22/6/2017 

1 ΕΚΟ  Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 18 0 0 Α

2 Πλατεία Κίρα Γυμναστήριο νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης 38o 19’ 35,5” 22o 35’ 7,6” 18.15’ 120 0 0 Α

3 Ιτέα νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 17.20’ 300 6 12 Α

4 Κίρα Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης οδός 
Λοχαγού βουλευτού και Δεδούση 17.50’ 6 0 0 Α

ΙΤΕΑ, 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 
ΑΝΤΙΚΥΡΑ 

ΑΣΠΡΑ ΣΠΤΙΑ
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Σχόλιο ΠΑΚΟE: Ατόφιο το Δελτίο τύπου μας αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα 
της Φωκίδας. Οι συντάκτες της amfissaface, με τον επαγγελματισμό που τους διακρίνει, 
δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα και ενημέρωσαν τους κατοίκους των ενδιαφερόμενων 
περιοχών,  με στόχο να προστατέψουν της δημόσια υγεία. Τους ευχαριστούμε θερμά γι αυτό.

▶ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΟΕ

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Ο δήμος Δελφών, αφιέρωσε χρόνο και ενέργεια για να δημοσιεύσει ανα-
κοίνωση στην οποία διαλαλεί ότι δεν…. ασχολείται με το ΠΑΚΟΕ και τις «αβάσιμες» μετρή-
σεις του. Καλεί επίσης τους δημότες να συμβουλευτούν τις «αμερόληπτες» μετρήσεις που 
δημοσιεύει στο site του… 
Τα σχόλια δικά σας…

▶ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. «ΑΝΑΤΑΡΑΣΣΕΙ» (εκ νέου) ΤΗΝ ΘAΛΑΣΣA ΜΑΣ

Ακατάλληλα, πόσιμο και νερό κολύμβησης στην Ιτέα
Ο Δήμαρχος... Πού βρίσκεται;
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 21/06/2017

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

1 Λίμνη Βουλιαγμένης 13.50’ 200 190 210 Α
2 Λίμνη Βουλιαγμένης 13.50’ 25 24 10 Κ
3 Πλατεία Αλεξάνδρας   Πειραιάς 15.15’ 120 58 4 Κ
4 Πλατεία Αλεξάνδρας   Πειραιάς 15.15’ 325 285 10 Α
5 Αλεποχώρι Προσκοπικό ΚΕΔΡΟΣ 23° 11’ 55,2» 38o 05’ 28,8” 17.40’ 500 150 8 Α
6 Αλεποχώρι Προσκοπικό ΚΕΔΡΟΣ 140 200 24 Α
7 Αλεποχώρι Προσκοπικό ΚΕΔΡΟΣ 23° 12’ 59,2» 38o 06’ 49,7” 18.10’ 150 56 30 Κ
8 Ψάθα. Ο Έλατος οικογενειακή ταβέρνα 420 6 10 Α
9 Πόρτο Γερμενό. Άγιος   Νικόλαος 23o 13’ 25” 38o 08’ 46,3” 390 16 0 Α

10 Πόρτο Γερμενό. Φρούριο Αιγοσθενών 360 70 6 A
11 Πόρτο Γερμενό. Φρούριο Αιγοσθένων 340 40 8 A
12 Πόρτο Γερμενό. Προσίλη. Παραλία Briston 23o 12’ 37,3” 38o 09’ 36,4” 400 126 18 A

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 215 / 21/06/2017

Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα στα 
νερά κολύμβησης 

Όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα, πραγ-
ματοποιήθηκαν μικροβιο-
λογικές αναλύσεις σε 12 
σημεία. Από τα δείγματα 
που ελήφθησαν τα 3 βρέ-
θηκαν κατάλληλα και τα 
9 ακατάλληλα.

 Τι αναφέρει  
η επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ

Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες νερού 
στις 21/06/2017  με τις 
παρακάτω συνθήκες: 

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

Η μέθοδος ανίχνευ-
σης και καταμέτρησης  
του μικροβιακού φορτί-
ου ή ζωντανού μικροβι-
ακού πληθυσμού βακτη-
ρίων E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών και 
εντερόκοκκων, στο αρχι-
κό δείγμα έγινε  με την 
μέθοδο  Διήθησης  δια 
μέσου μεμβράνης πόρου 
0,45 μm συγκεκριμένης 
ποσότητας (100mlδείγ-
ματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της 
εκτιμήσεως των μικρο-
βιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στους 
παρακάτω πίνακες εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώ-
σιμων μονάδων, δηλαδή 
σε Colony Forming Units 
(CFU)  ανά 100 ml δείγ-
ματος νερού (cfu/100 ml).

ΛΙΜΝΗ  
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΨΑΘΑ
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Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα - Τηλ: 210 810 0804-805 

38 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ
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Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού νερού  
με την μέθοδο διήθησης από μεβράνες (MF),στην Βόρεια Πελοπόννησο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 216  / 26/6/2017

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

1 Συκιά  Μεγάλη Παραλία 22° 39’ 43,5” 38° 03’ 37,9” 10.25’ 480 4 44 Α
2 Συκιά  Μεγάλη Παραλία 22° 39’ 27,3” 38° 03’ 40,7” 10.30’ 334 132 Α
3 Συκιά  Μεγάλη Παραλία 22° 39’ 27,3” 38° 03’ 55,5” 10.40’ 485 80 130 Α
4 Ξυλόκαστρο ARION HOTEL 22° 38’ 17,9” 38° 04’ 39,8” 11.00’ 117 4 48 Κ
5 Ξυλόκαστρο ARION HOTEL 22° 38’ 17,9” 38° 04’ 39,8” 11.10’ 267 3 70 Α
6 Ξυλόκαστρο ARION HOTEL 22° 38’ 17,9” 38° 04’ 39,8” 11.15’ 75 3 100 Α
7 Ξυλόκαστρο PALMERS HOTEL 22° 39’ 19,7” 38° 04’ 08” 11.30’ 400 81 128 Α
8 Ξυλόκαστρο  Παραλία 22° 39’ 20,8” 38° 04’ 07” 11.50’ 290 32 58 Α
9 Ξυλόκαστρο Ζάρο καφέ 22° 37’ 44” 38° 04’ 43,8” 12.15’ 355 0 400 Α

10 Ξυλόκαστρο Περί Ανέμων 22° 37’ 44,1” 38° 04’ 43,8” 12.25’ 167 0 36 Κ
11 Ξυλόκαστρο Ναυαρίνο καφέ restaurant 22° 37’ 44,1” 38° 05’ 9,7” 12.35’ 175 0 80 Α

12 Το καμάρι – Εσταιτόριο Ψησταριά  
«Τα Ρύκια» 22° 36’ 15,4” 38° 05’ 42,2” 12.45’ 100 33 38 Κ

13 Κάτω Λουτρό Πλάζ XENOS 22° 33’ 59,6” 38° 06’ 2,9” 13.00’ 290 0 30 Α

14 Λυκοποριά  
(είσοδος του χωριού πριν το περίπτερο) 22° 33’ 59,6” 38° 06’ 53,5” 13.20’ 90 0 12 Κ

15 Λυγιό - Ηλεκτρολογικό Υλικό Κρανιώτη 22° 31’ 28,4” 38° 07’ 52,5” 13.40’ 100 0 110 Α
16 Δερβένι – παλιό  Ειρηνοδικείο 22°  27’ 58,2” 38° 07’ 52,5” 14.00’ 390 49 14 Α
17 Δερβένι – Αγία Τριάδα 22° 25’ 38” 38° 07’ 50,7” 14.10’ 87 15 26 Κ
18 Μαύρα Λιθάρια 22° 24’ 38,09” 38° 07’ 51,05” 14.25’ 400 75 0 Α

19 Μαύρα Λιθάρια - Λιμάνι στο κέντρο του 
πρώτου κόλπου δίπλα στο λιμάνι - - 14.30’ 30 0 150 Α

20 Μαύρα Λιθάρια - Λιμάνι στο κέντρο του 
πρώτου κόλπου δίπλα στο λιμάνι 22° 23’ 17,7” 38° 08’ 13,9” 14.40’ 150 5 300 Α

21 Αιγείρα (δεξιά στο στενό του Αγίου 
Παντελεήμονα αριστερά προς καφετέριες) 22° 23’ 17,7” 38° 08’ 13,9” 15.00’ 133 0 160 Α

22 Πούντα (παραλία - ξαπλώστρες) 22° 13’ 55” 38° 10’ 41,5” 15.40’ 341 0 60 Α

23 Διακοπτό  
(δεξιά παραλία δίπλα στο Beach Bar) 22° 12’ 45,6” 38° 10’ 57,4” 16.15’ 433 0 80 Α

24 Διακοπτό Πούντα (η  αριστερή παραλία στο 
τέρμα του δρόμου) 22° 12’  43” 38° 11’ 2,5” 16.10’ 330 54 66 Α

25 Αίγιο Αλυκή (100 μ. μετά την γαλάζια 
σημαία στο ψάθινο κιόσκι) 17.00’ 168 5 2 Κ

27 Αίγιο Λαμπίρη   
Κτήμα Παναγιωτοπούλου παραλία 21° 53’ 13,1” 38° 18’ 41,7” 17.40’ 58 8 40 Κ

29 Ψαθόπυργος παραλία 21° 52’ 49,2” 38° 19’ 33,8” 18.00’ 240 0 0 Κ

30 Αραχωβίτικα Παραλία  
Εργοστάσιο τσιμέντων 21° 52’ 49,2” 38° 19’ 46,9” 18.20’ 70 0 0 Κ

31 Άγιος Βασίλειος  οδός Αριστοτέλους 21° 50’ 28,4” 38° 19’ 47” 19.10’ 150 0 0 Κ
32 Ρίο  Προβλήτα πριν την πρώτη εξέδρα 21° 47’ 56,7” 38° 18’ 44,4” 19.35’ 166 0 106 Α

33 Ρίο  Προβλήτα  
(Ελευθερίας και Ηρώων Πολυτεχνείου) 21° 47’ 46,8” 38° 18’ 38,5” 19.50’ 175 18 170 Α

34 Ρίο  Καστελόκαμπος  
(αριστερά στην οδό Πετμεζά) 21° 47’ 25,9” 38° 18’ 37,4” 20.00’ 100 0 5 Κ

35 Πάτρα Πλάζ δεξιά οδός Κανελοπούλου  
(στο τέρμα αστικών λεωφορείων) 21° 44’ 43” 38° 16’ 40,5” 20.15’ 90 2 50 Κ

36 Πάτρα Πλάζ Πατρών  
(δεξιά οδός Κανελοπούλου μετά τον φάρο) 21° 44’ 43” 38° 16’ 40,5” 20.25’ 190 52 96 Α

Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα στα 
νερά κολύμβησης  
στις παραλίες και 
στο νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης 
της Βόρεια 
Πελοποννήσου
Στη Βόρεια 
Πελοπόννησο 
πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές 
αναλύσεις σε 36 
σημεία. Από αυτά τα 23 
κρίθηκαν ακατάλληλα 
για κολύμβηση ή 
ανθρώπινη κατανάλωση 
και τα 13 κατάλληλα. 

Τι αναφέρει η 
επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ 
Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες  
θαλασσινού νερού στις 
26 Ιουνίου 2017  σε 
παραλίες της Βόρειας 
Πελοποννήσου 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 καταμέτρησης  του 
μικροβιακού φορτίου ή 
ζωντανού μικροβιακού 
πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, 
στο αρχικό δείγμα 
έγινε  με την μέθοδο  
Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 
μm συγκεκριμένης 
ποσότητας (100ml 
δείγματος νερού). 
Τα αποτελέσματα 
της εκτιμήσεως 
των μικροβιακών 
πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στον 
παραπάνω πίνακα 
εκφράζονται ως 
αριθμός βιώσιμων 
μονάδων, δηλαδή 
σε Colony Forming 
Units (CFU)  ανά 100 
ml δείγματος νερού 
(cfu/100 ml).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 26/6/2017

26 Αίγιο πλατεία  (περίπτερο) 
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ΟΡΙΟ 0 17.10 0 0 0 Κ

28 Αίγιο Σύλλογος Λαμπίρη Νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης ΟΡΙΟ 0 17.40 10 0 9 Α

ΒΟΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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Αναστάτωση στα τοπικά ΜΜΕ, δυσφορία σε επαγγελματίες του τουρισμού και 
ιθύνοντες των τοπικών κοινωνιών και αντιδράσεις σε λογής λογής …βολεμένους 
προκάλεσαν τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το ΠΑΚΟΕ από τις μετρήσεις 
των νερών κολύμβησης στην Πελοπόννησο. Όμως η αλήθεια είναι ενίοτε ενοχλη-
τική κι εμείς δεν θυσιάζουμε την δημόσια υγεία στο βωμό κανενός συμφέροντος. 
Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα, προέρχονται από αναλύσεις έγκριτων επιστημόνων 
και όποιος διανοείται να τα αμφισβητήσει θα καλείται στα δικαστήρια να αποδεί-
ξει τους ισχυρισμούς του.

Η προστασία της υγείας μας και της υγείας των παιδιών μας είναι πάνω από 
τα μικροσυμφέροντα όσων άφησαν για χρόνια παραλίες στο έλεος της ρύπαν-
σης, όσων από τις πράξεις και τις παραλείψεις τους δεν προστάτευσαν το θαλάσ-
σιο περιβάλλον (έχοντας και την εξουσία αλλά και την δικαιοδοσία να το κάνουν) 
κι όσων έναντι τριάκοντα αργυρίων έχουν λόγους να συγκαλύπτουν τα αίσχη που 
συμβαίνουν στις θάλασσές μας. 

Το ΠΑΚΟΕ δεν πρόκειται να εναρμονιστεί με τις τακτικές τους. Όσο κι αν ενο-
χλεί. Και είναι αλήθεια πως στην Πελοπόννησο οι μετρήσεις μας ενόχλησαν πολ-
λούς. Παραθέτουμε τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την ανακοίνωση μας για 
το ποιες παραλίες είναι πραγματικά κατάλληλες και ποιες όχι. Με ένα σύντομο σχό-
λιο από μέρους του ΠΑΚΟΕ.
▶ Δημοσίευμα CNN

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Με το κύρος και τον επαγγελματισμό του το CNN προέβαλλε 
αυτούσια την έρευνα του ΠΑΚΟΕ για την καταλληλότητα ή μη των ακτών. Τους 
ευχαριστούμε θερμά.
▶ Δημοσίευμα στο aftodioikisi.gr

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Ένα από τα εγκυρότερα ελληνικά site στο χώρο του διαδικτύου 
που ασχολείται με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι έχει αποδείξει την οικολογική 
του ευαισθησία, το aftodioikisi.gr φιλοξένησε αναλυτικό ρεπορτάζ με τις μετρήσεις 
μας. Θερμές ευχαριστίες στους συντάκτες του

▶ Δημοσίευμα the best

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Ολόκληρη την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των μετρήσε-
ων του ΠΑΚΟΕ για την καταλληλότητα ή μη των νερών κολύμβησης στη βόρεια 
Πελοπόννησο φιλοξένησε η έγκριτη ιστοσελίδα. Τους ευχαριστούμε με τη λογι-
κή πως ο ρόλος των ΜΜΕ είναι να δημοσιοποιούν κι όχι να … θάβουν τα θέματα 
(όπως κάποιοι πράττουν). 
▶ Δημοσίευμα Gnomip.gr

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Και στη Γνώμη δημοσιεύτηκε η ανάλυση και τα αποτελέσματα 
των δειγματοληψιών του ΠΑΚΟΕ για τις ακτές της Πελοποννήσου. Είναι σπουδαίο 
που στο … σάπιο βασίλειο της Δανιμαρκίας, ακόμη κάποιοι προβάλλουν τη αλήθεια 
χωρίς φόβο. Τους ευχαριστούμε.
▶ Δημοσίευμα Patratora.gr

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Το Patratora.gr παρουσίασε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του 
ΠΑΚΟΕ με τους πίνακες και τις τιμές κάθε παραλίας από τις δειγματοληψίες που 
έγιναν. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Υπάρχουν ευτυχώς ακόμη δημοσιο-
γράφοι που σέβονται την αλήθεια και την είδηση.

Εισαγγελείς και μηνύσεις για τις παραλίες!
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▶ Δημοσίευμα patratimes.gr

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Με αναφορές στην επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ και το έργο 
μας για 38 συναπτά έτη που κάνουμε έρευνες για τη μόλυνση των θαλασσών και με 
πλήρη στοιχεία για τις πρόσφατες δειγματοληψίες μας στην Πελοπόννησο παρου-
σίασε το σχετικό δημοσίευμά του το patratimes.gr. Ευχαριστούμε θερμά για την 
δημοσιοποίηση της έρευνάς μας.
▶ Δημοσίευμα Lepanto

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Και εδώ δημοσιοποιήθηκε η μέτρηση του ΠΑΚΟΕ με όλα τα στοι-
χεία. Θερμές ευχαριστίες στους συντάκτες για το ρεπορτάζ και την παράθεση του 
θέματος.
▶ Δημοσίευμα στα Νέα της Αιγιαλείας

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Και στα Νέα της Αιγιαλείας αναδείχτηκε κυρίαρχο θέμα η μέτρη-
ση του ΠΑΚΟΕ για τις ακτές της Πελοποννήσου και η μεγάλη μας έρευνα για τα 
νερά κολύμβησης στην Ελλάδα. Ευχαριστίες στους συντάκτες.

▶ Δημοσίευμα Αναγνώστη

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Ασφαλώς και θα επιμείνουμε. Η υποκρισία περίσσεψε πια σ’ αυτόν 
τον τόπο και οι ανυποψίαστοι συμπολίτες μας δεν φταίνε σε τίποτα. Το θέμα ρύπαν-
σης των ακτών κολύμβησης είναι σοβαρότατο και οι προεκτάσεις του δεν αγγίζουν 
μόνο όσους ρυπαίνουν αλλά και όσους συγκαλύπτουν τη ρύπανση. Καταθέσαμε 
ήδη αγωγή σε βάρος του λασπολόγου Βανταράκη και τον καλούμε να αποδείξει 
ενώπιον δικαστηρίου τους ισχυρισμούς του. 
▶ Δημοσίευμα Αchaianews

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Διασκέδασαν με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ οι σχολιογράφοι του 
Achaianews. Να μας επιτρέψουν όμως να τους θυμίζουμε απλώς την σοφή λαϊκή 
ρήση που λέει πως «γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος»
▶ Δημοσίευμα στο thebest.gr

Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Οι δηλώσεις του εντιμότατου καθηγητή όπως τις παραθέτει το 
δημοσίευμα είναι περισσότερο εύγλωττες από κάθε δική μας μέτρηση. Λέει λοι-
πόν ο εν λόγω κύριος για τη ρύπανση των ακτών το εξής μνημειώδες: «Τα νερά 
μας έχουν την ίδια ποιότητα τα τελευταία πέντε με επτά χρόνια. Δεν έχουμε ούτε 
βελτιώσεις ούτε έχει χειροτερέψει η κατάσταση. Περιστασιακά γεγονότα μπορεί 
να συμβαίνουν όπως αποσπασματικές ρίψεις απορριμμάτων/λυμάτων αλλά είναι 
διαφορετικό πράγμα να βγαίνεις και να λες ότι τα νερά αυτά είναι ακατάλληλα για 
κολύμβηση». Και ο νοών νοείτω, λέμε εμείς.
▶ Δημοσίευμα Pelop.gr
Το προφίλ του προέδρου του ΠΑΚΟΕ που ανα-
στάτωσε την Αχαΐα!
Σχόλιο ΠΑΚΟΕ: Μέχρι και το προφίλ του προέ-
δρου μας, επιστράτευσαν. Όχι βέβαια για να εξάρουν 
τις επιστημονικές περγαμηνές του, ούτε το ήθος και 
τη συνέπεια των 38 χρόνων του ΠΑΚΟΕ. Αντίθετα 
με ασάφειες και υπόνοιες άσκοπες κι άστοχες προ-
σπάθησαν να αποδυναμώσουν τις μετρήσεις μας 
και να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα. Τους ενημε-
ρώνουμε πως το έργο το … χουμε ξαναδεί και δεν 
μας τρομάζει πια.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πάτρα, όπου με σχετική ανακοίνωσή κρίθηκαν 
άμεσα «κατάλληλες για κολύμβηση όλες οι παραλίες σύμφωνα με την τελευταία 
μέτρηση του Μοριακού Κέντρου Ελέγχου και Ποιότητας Νερών και Τροφίμων του 
Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου της Πάτρας».

Πεντακάθαρο από αέρος και θαλάσσης έβγαλαν και το Δρέπανο της Αχαΐας 
όπου 1000 τόνοι αμιάντου μένουν για μία δεκαετία εκτεθειμένοι στο έλεος των 
καιρικών συνθηκών. Τη μέτρηση ανακοίνωσε –μετά τα πορίσματα των ελέγχων του 
ΠΑΚΟΕ- η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε δημόσια 
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κ. Μπαλαμπάνης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να δημι-
ουργείται σύγχυση στο κοινό ιδίως σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος όπως 
το Δρέπανο που συγκεντρώνει αθλητές Guide Surf

ΠΡΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΠΟ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΟΥΒΕΚΑ 
Διεύθυνση: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 244, ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
Τ.Κ.:265 00 
Τηλέφωνο: 6943118838 
e-mail: chritzou@hotmail.gr 
ΠΑΤΡΑ, 17-7-2017 

 Θέμα: Σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή Ρωμα-
νός Δήμου Πατρέων 

Με την παρούσα επιστολή τίθεται υπόψη του ΠΑΚΟΕ ότι στον Ρωμανό Πατρών, 
μια περιοχή στην οποία κάθε καλοκαίρι παρουσιάζονται προβλήματα ύδρευσης, 
κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών την 1η Ιουλίου 2017, βρέθηκε θρυμματισμέ-
νο πέτρωμα μπεζ χρώματος που έφραζε τους σωλήνες ύδρευσης του δικτύου. Το 
γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και έχει ζητηθεί από τους αρμο-
δίους να δοθεί απάντηση ως προς την ασφάλειά του για τη δημόσια υγεία όμως 
ουδείς έχει απαντήσει έως τώρα. 

Προς τούτο, παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν υπάρχει η δυνατότη-
τα από το ΠΑΚΟΕ να διενεργήσει έλεγχο στο πόσιμο ύδωρ της περιοχής καθώς και 
σε δείγμα του προαναφερθέντος πετρώματος.

Με εκτίμηση, 
Χριστίνα Τζουβέκα 

Δημοσιογράφος 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕIΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αγωγή 

Της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την Επωνυμία Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών και με διακριτικό τίτλο ΠΑΚΟΕ που εδρεύει στην Αθήνα 
οδός Νικ. Φλώρου και εκπροσωπείται νόμιμα.

Του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του Εμμανουήλ κάτοικου Αθήνα οδός Νικ. 
Φλώρου 8, ατομικά και με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της Αστικής μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας με την Επωνυμία Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.

ΚΑΤΑ 

Του Απόστολου Βανταράκη, αναπληρωτή Καθηγητή Υγειηνής του τμήματος 
Υγειιν΄ςεεη της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου Πατρών κατοίκου Πανεπιστημι-
ούπολης Πατρας.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Ο φορέας μας είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστή-

θηκε το έτος 1979 και μεταξύ των καταστατικών της σκοπών, περιλαμβάνονται 
και οι εξής: «Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΙ 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ … 7. Η 
καταπολέμηση της ρύπανσης και των οικονομικών και κοινωνικών αιτιών 
παραγωγής και εξουδετέρωσής τους. 8. Η διάσωση του φυσικού περιβάλ-
λοντος από την παραπέρα ανάπτυξη της ρύπανσης και από την απάνθρωπη 
και αντικανονική δραστηριότητα αυτών που την προκαλούν. … 10. Η κινη-
τοποίηση όλων των ανθρώπινων δυνάμεων για τη διάσωση του φυσικού 
και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και για τη βελτίωση των επελθου-
σών ζημιών. 11. Η αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος στα επίπεδα της ισορροπίας, της πολυμορφίας και της ποικίλης 
πολυπλοκότητας, η καταπολέμηση της διαδικασίας απλοποιήσεως του περι-
βάλλοντος και του ανθρώπου και η ανάσχεση της πτώσεώς του σε στοι-
χειώδες και ακατέργαστα. … 15. Η προστασία από την ρύπανση των ιστο-
ρικών μνημείων της Ελλάδος. … 18. Γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της Ελλάδος … ». 

Είμαστε ένας φορέας, καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και έχουμε οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες από 
εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές 
σε αυτά λύσεις. Επιπλέον, προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα και 
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΚΟΕ αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη και είναι 
μέλος της συσπείρωσης μη κυβερνητικών οργανώσεων της χώρας, μετέχοντας 
παράλληλα στο προεδρείο της δυναμικής συμμαχίας των ΜΚΟ, μίας ένωσης 56 
ΜΚΟ και 10 δικτύων. Τα πεδία ενδιαφερόντων του ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία 
περιοχή δραστηριοτήτων, όπως μετρήσεις ρύπανσης — μόλυνσης στη θάλασσα, 
στον αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης 
στα οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία, ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, 
διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση, εφαρμο-
γές εναλλακτικών πηγών ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών, 
περιβαλλοντικές μελέτες, εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης περι-
βάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων, έλεγχο και διάθεση οικολογικών προϊόντων 
γεωργίας. Στη μακρόχρονη πορεία του, το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με 
ινστιτούτα και οργανισμούς, όπως οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, 
είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία του ΠΑΚΟΕ 
στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε εθνικό επίπε-
δο και έχει σα συνέπεια να θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους και ανεξάρ-
τητους φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ιστορικό Διαφοράς 

Στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί κάθε 
χρόνο αναλύσεις των θαλάσσιων υδάτων σε πλήθος παραλιών στην Ελλάδα 
και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνάς τυ στην εφημερίδα που εκδίδει 
με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το ποίες παραλίες είναι 
απαλλαγμένες από μολύνσεις.  

Μεταξύ των παραλιών που ελέγχθηκαν ήταν και αυτές της περιοχής του Ρίο 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Αχαΐας. Ο εναγόμενος, αναπληρω-

τής καθηγητής του τμήματος υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή 
το γεγονός ότι τα αποτελέσματα - μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ έκριναν ως ακατάλ-
ληλες προς κολύμβηση παραλίες όπως της Πούντας στο Διακοπτό ή της Πλαζ 
στην Πάτρα δεξιά από την οδό Κανελλοπούλου, μετά το φάρο με δική του έρευ-
να στα τέλη Μαΐου. 

Περαιτέρω μιλώντας σε τοπικό έντυπο, σχετικά με την έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
ανέεφε3ρε επί λέξει: « Τη βλέπω πρόχειρη. Βιαστικά και αποσπασματικά τα απο-
τελέσματα. Επιπλέον δεν αναφέρονται τα εργαστήρια να δούμε αν είναι πιστο-
ποιημένα με ISO 1725 όπως εμάς από τον ΕΣΥΔ. Να αμφιβόλω για τέτοιο πιστο-
ποιημένο εργαστήριο και δυο φορές εν αμφιβόλω γιατί οι μετρήσεις δεν πρέπει 
να είναι άπαξ αλά επαναλαμβανόμενες» . 

Επιπλέον τα ίδια ανέφερε ο εναγόμενος και την 5/7/2017 σε τηλεοπτικό 
σταθμό τοπικής εμβέλειας της Πάτρας (Patras TV) αναφέροντας ότι οι  αναλύ-
σεις του ΠΑΚΟΕ είναι αμφίβολες καθώς δεν αναφέρεται πουθενά δήθεν με ποια  
επαναληψημότητα γίνονται. 

Οι ανωτέρω δηλώσεις του εναγομένου είναι καταφανώς ψευδείς έχουν σκο-
πό να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη μας ενώ γίνονται κατ’ επανάληψη από 
τον εναγόμενο, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση του ψευδούς των λεγομένων του. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ο εναγόμενος ότι δεν αναφέρεται πουθενά δήθεν που 
βρίσκονται τα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ. Το αληθές όμως είναι ότι, αν ο εναγόμε-
νος διάβασε όπως ισχυρίζεται τις έρευνες – μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ θα διαπίστωνε 
τόσο η διεύθυνση του ΠΑΚΟΕ όσο και αυτή των εργαστηρίων του, τα οποία βρί-
σκονται στην έδρα του βρίσκονται επί της οδού Νικ. Φλώρου 8 στην Αθήνα. 
Κατά συνέπεια ο εναγόμενος αναφέρει ότι δήθεν δεν είναι γνωστή η διεύθυν-
ση των εργαστηρίων του ΠΑΚΟΕ προσπαθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να βλά-
ψει την αξιοπιστία μας υπονοώντας ότι εμείς εσκεμμένα κρύβουμε την διεύθυν-
ση των εργαστηρίων μας. Περαιτέρω, αναφέρει ο εναγόμενος  ότι σε καμία από 
της μετρήσεις μας δεν αναφέρεται η επαναληψημότητα της μέτρησης. Δυστυχώς 
και σε αυτό, το Δελτίο τύπου με το οποίο εξεδόθησαν οι μετρήσεις μας τον δια-
ψεύδει καθώς σε αυτό υπάρχει πίνακάς για κάθε μέτρηση στην οποία αναφέρε-
ται τόσο ο χρόνος λήψης του δείγματος, όσο και οι ακριβείς συντεταγμένες του 
σημείου από το οποίο εληφθη το δείγμα. 

Τέλος, απόδειξη ότι ο εναγόμενος διαδίδει ψευδή γεγονότα ενώπιων τρίτων 
για το ΠΑΚΟΕ και τον εκπρόσωπό του αποτελεί και το γεγονός ότι ο ίδιος την 
12.7.2017 υπογράφει ως τεχνικός  υπεύθυνος Πιστοποιητικά μικροβιολογικής 
ανάλυσης για τις παραλίες της βόρεια Πελοποννήσου από το οποία  καταφα-
νώς επιβεβαιώνεται το αληθές των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ αφού οι μετρήσεις, 
οι οποίες έγιναν κατόπιν εντολής του τμήματος Υγιειηνης του Πα/μίου Πατρών 
αποδεικνύουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ελάχιστα όρια που επιβάλλονται από 
την οδηγία 2006/7/ΕΚ έχουν ξεπεραστεί.   

 
Επειδή η εναγόμενος με δόλο, και χρησιμοποιώντας εν πλήρη και απολύ-

τω γνώση του, απατηλά στοιχεία, με ψευδείς παραστάσεις, ανέφερε όλως ψευ-
δώς αφενός μεν ότι τα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ δεν είναι γνωστής διεύθυνσης 
α;φετέρου δε ότι οι μετρήσεις μας δεν έχουν δήθεν επαναληψημότητα, απο-
σκοπώντας να απορριφθεί να υποβαθμίσει την αξιοπιστία των μετρήσεων μας, 
γεγονός δε που έβλαψε την τιμή και την υπόληψή μας, διέπραξε σε βάρος μας 
το αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 363 Π.Κ, αδίκημα το 
οποίο ήδη τέλεσαν σε βάρος μου την 28η.06.2017.

Επειδή, Σύμφωνα με το άρθρο 914 Α.Κ. όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα 
και υπαίτια οφείλει να τον αποζημιώσει. Η διάταξη αυτή προσδιορίζει τη κύρω-
ση για την πράξη που είναι παράνομη από την αντίθεσή της σε κανόνα δικαίου 
γραπτό ή άγραφο (ΑΠ 1286/1976 ΕΕΝ 44 σελ. 406). Εν προκειμένω οι προρ-
ρηθείσα πράξη της εναγόμενης τυγχάνει υπαίτιες, απαξιωτική, παράνομη, άδικη 
και ποινικά καταλογισταία πράξη αλλά και ηθικά απαράδεκτη, έχουσα  προφα-
νή σκοπό και σαφή στόχο την ηθική μείωση αλλά και προσωπική σπίλωσή μου 
ενώ έγιναν επί σκοπώ βλάβης μου και για να μας ταπεινώσουν και κυριολεκτικά 
να μας απαξιώσουν ηθικά. 

Ειδικότερα η ενέργεια του εναγόμενου κατέτεινε στην μείωση της προσωπι-
κότητας, της τιμής και της υπόληψής μας, ενώ η συμπεριφορά του όπως αναλυ-
τικά ανωτέρω εκτέθηκε αποδεικνύεται ότι είναι αντίθετη σε απαγορευτικούς και 
επιτακτικούς κανόνες Δικαίου (Γεωργιάδης Γνωμ. Δ/νη 28 σελ.965).

Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του εναγομένου δεν απαιτεί-
ται μόνον υπέρβαση συγκεκριμένων διατάξεων ως εν προκειμένω που υπάρχει 
παράβαση συγκεκριμένων ποινικών διατάξεων, αφού αρκεί η αντίθεση των πρά-
ξεων αυτών και με το γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή τις επιταγές της έννομης 
τάξης ( Δεληγιάννης Α/Δ 15 σελ.153 ΕΕΝ 23 σελ.154, ΕΦ ΑΘ.2688/1969 Αρμ 23 
σελ.313 Εφ.ΑΘ.217/1967 ΝοΒ 16 σελ.859 , Εφ.Θεσ. 326/1961 Αρμ 25 σελ.515 )

Εν κατακλείδι κάθε πράξη που έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με απαγορευτι-
κή διάταξη Νόμου αλλά και που αντιβαίνει στο γενικότερο πνεύμα της έννομης 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ... ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑ
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τάξης, ακόμα και στα συναλλακτικά ήθη δημιουργεί άνευ ετέρου την νόμι-
μη υποχρέωση για αποζημίωση του ζημιούμενου λόγω ηθικής βλάβης ( ΑΠ 
81/91 ΝοΒ 40 σελ.715 Εφ.ΑΘ 6704/96 Ελ.Δ 38 σελ.846 ,Εφ.ΑΘ. 5356/96 
ΝοΒ 45 σελ.803).

Ως ηθική βλάβη νοείται κάθε τοιαύτη που οπωσδήποτε διαταράσσει την 
προσωπικότητα και γενικά την εσωτερική υπόσταση του ανθρώπου λόγω 
σωματικού ή ψυχικού πόνου (Εφ.Αθ 706/69 ΝοΒ18 σελ.569, Εφ.Αθ. 1756 
/75 ΝοΒ23 σελ.940).

Η χρηματική ικανοποίηση σκοπεί στην εξισορρόπηση των ψυχικών στε-
νοχώριων δια της δημιουργίας κάποιας αιτίας για ψυχική ευφορία και ανα-
κούφιση αλλά και στη χορήγηση στο πρόσωπό των παθόντων, της οικονο-
μικής δυνατότητας που κατά την κρίση του Δικαστηρίου απαιτείται για να 
μειώσει την προσβολή που υπέστη από τη παράνομη συμπεριφορά. Η τοι-
αύτη χρηματική ικανοποίηση έχει κατά τη θεωρία και νομολογία μας απο-
καταστατικό χαρακτήρα (Σταθόπουλος Ενοχικό Δίκαιο σελ.249 και σε Στα-
θόπουλο-Γεωργιάδη αρ.932, Εφ.ΑΘ. 6704/1996 Ελ.Δ 38 σελ.846)

Ο Νομοθέτης παρέχει την εξουσία στο φυσικό Δικαστή προκειμένου να 
επιδικάσει την ανάλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης να κρί-
νει κατά περίπτωση ως εάν το έπραττε ο ίδιος ο Νομοθέτης για τη συγκεκρι-
μένη περίπτωση (ΕΦ.ΑΘ.5356/96,Εφ.ΑΘ 6704/96 Ελ.Δ 38 σελ. 346). Για το 
σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης οφείλει ο Δικαστής να συνεκτικά όχι 
μόνο τα πραγματικά περιστατικά όπως εκτίθενται στην αγωγή καθώς και τις 
ανάλογες ζημίες και να προβαίνει στην επιδίκαση αποζημίωσης αλλά οφείλει 
να συνεκτιμά και την αναλογία ηθικής βλάβης με το είδος της προσβολής, το 
βαθμό της προσβολής της προσωπικότητας, τις ιδιαίτερες προσωπικές και 
οικονομικές συνθήκες ζημιώσαντος και ζημιωθέντος, το βαθμό πταίσματος 
του υπευθύνου, τη συμπεριφορά μετά τη πράξη κλπ .

Εφόσον δε το Δικαστήριο διαπιστώσει τη συνδρομή των αναγκαίων όρων 
και προϋποθέσεων τότε υποχρεούται να επιδικάσει την ανάλογη αποζημίω-
ση λόγω ηθικής βλάβης.

Επειδή οι ανωτέρω ρηθείσες σε βάρος μου ενέργειες των εναγομένων  
είναι εξόχως παράνομες υπαίτιες και κακόβουλες .

Επειδή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. ο ανωτέρω εναγόμενος  
σε βάρος μου αδικοπρακτήσας, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την 
επελθούσα σε εμένα ηθική βλάβη η οποία, λόγω της φύσεως και της βαρύ-
τητας των άδικων σε βάρος μου διαπραχθέντων από αυτούς πράξεων, αλλά 
και λόγω των περιστάσεων κάτω από τις οποίες ενήργησαν και της επαπει-
λούμενης σε εμένα ζημίας,  θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ανέλθει στο ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €), ποσόν το οποίο, με την από-
φαση που θα εκδοθεί από το Δικαστήριό Σας, θα πρέπει να υποχρεωθεί να 
μου καταβάλλει με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επιδόσε-
ως της παρούσης αγωγής, περιοριζόμενο κατά το ποσό σαράντα τεσσάρων 
ευρώ (44,00€) καθόσον θα παρασταθώ ως πολιτικώς ενάγων στην σχετική 
κατ’ αυτών έγκλησή μου.

Επειδή από το σύνολο των εγγράφων τα οποία νομίμως θα προσάγω και 
θα επικαλεσθώ ενώπιον του Δικαστηρίου Σας όπως και από το σύνολο των 
μαρτυρικών καταθέσεων θα αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η βασιμό-
τητα, η ορθότητα και η αλήθεια του συνόλου των αγωγικών ισχυρισμών μου,

Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι αληθής, νόμιμη και ουσιαστικά βάσι-
μη, παραδεκτά φερόμενη δε για συζήτηση στο αρμόδιο, καθ’ ύλη  και τόπο 
δικαστήριο.

Επειδή καταβλήθηκε η αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου σύμ-
φωνα με το υπ’ αριθμ. ……………………… γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής 
αμοιβής Δ.Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
Να υποχρεωθεί η εναγόμενη στην πληρωμή σ’ εμένα ποσού τεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ (4.000€) ως αποζημίωση προς αποκατάσταση της ηθικής βλά-
βης μου λόγω προσβολής της προσωπικότητας από τις εις βάρος μου αδικο-
πραξίες ως άνω, νομιμότοκα από επίδοση της παρούσας και μέχρι εξόφλησης, 

2) Να κηρυχθεί η απόφασή Σας προσωρινά εκτελεστή, επειδή οποιαδή-
ποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της παρούσας θα μου επιφέρει σημαντι-
κή βλάβη,

3) Να καταδικαστεί η εναγόμενη στα εν γένει έξοδα της δίκης κα αμοι-
βή πληρεξουσίου Δικηγόρου μου.

Αθήνα, 17/07/2017
Ο Πληρεξούσιος, Δικηγόρος του Ενάγοντος

Ανδρέου Ευστάθιος

«ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΑΦΟΒΑ»
ΤΑΔΕ ΕΦΗ... ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας 
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Κιν: 6945336243 

 

HELLENIC REPUBLIC 
UNIVERSITY OF PATRAS 
MEDICAL SCHOOL 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Environmental Microbiology Unit 
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Mob: 6945336243 

Ε 15-1 
 
Έκδοση Αναθεώρηση:  1.1 
Ημ/νια Έκδοσης/Αναθεώρησης: 20/3/2013 
 
 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Φορέας: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Π.Παραγγελίας:     1589                                       Ημ/νια δειγ/ψίας:  10/7/2017                       Ημ/νια έκδοσης Απ.:12/7/2017                       

Είδος δείγματος: ΝΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ Ημ/νια παραλαβής: 
10/7/2017                       Ημ/νια ανάλυσης:  10/7/2017                       A.Π: 9795 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Όρια* ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟ 

ΑΚΤΑΙΟ 
(ΔΗΜΟΡΗΓΟ

ΠΟΥΛΟ) 
ΡΙΟ ΚΑΣΤΕΛΟΚ

ΑΜΠΟΣ 

Α/Α πρωτ. Αναλύσεων  EΞ.Π. K.Π. EΠ.Π. Α11114 Α11115 Α11116 Α11117 Α11118 Α11119 A11120 

Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-01:2014)* CFU/100ml 250 500 500 50 80 290 280 180 200 80 

Εντερόκοκκοι (ISO 7899-02:2000)* CFU/100ml 100 200 185 4 6 16 7 140 12 5 

*Διαπιστευμένες αναλύσεις από τον ΕΣΥΔ (σύμφωνα με το πρότυπο 17025)  (αρ. πιστοπ. 550-2)  
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος 

 

 
 

Απόστολος Βανταράκης 
Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής 

‡Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/26-2-2009), ΕΞ.Π: Εξαιρετικής Ποιότητας, Κ.Π: Καλής Ποιότητας, ΕΠ.Π: Επαρκούς Ποιότητας 

Παρατηρήσεις: 
1.Η ημερομηνία, η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη. 
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού 
3. To πιστοποιητικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, και μόνο σε πλήρη μορφή 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας 
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Κιν: 6945336243 

 

HELLENIC REPUBLIC 
UNIVERSITY OF PATRAS 
MEDICAL SCHOOL 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
Environmental Microbiology Unit 
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Mob: 6945336243 

Ε 15-1 
 
Έκδοση Αναθεώρηση:  1.1 
Ημ/νια Έκδοσης/Αναθεώρησης: 20/3/2013 
 
 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Φορέας: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Π.Παραγγελίας:     1589β                                        Ημ/νια δειγ/ψίας:  10/7/2017                       Ημ/νια έκδοσης Απ.:12/7/2017                       

Είδος δείγματος: ΝΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ Ημ/νια παραλαβής: 10/7/2017                       Ημ/νια ανάλυσης:10/7/2017                       A.Π: 9795 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Όρια* ΠΛΑΖ ΠΡΟΑΣΤΙΟ      

Α/Α πρωτ. Αναλύσεων  EΞ.Π. K.Π. EΠ.Π. Α11121 Α11122      

Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-01:2014)* CFU/100ml 250 500 500 300 350      
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-02:2000)* CFU/100ml 100 200 185 60 70      

*Διαπιστευμένες αναλύσεις από τον ΕΣΥΔ (σύμφωνα με το πρότυπο 17025)  (αρ. πιστοπ. 550-2)  
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος 

 

 
 

Απόστολος Βανταράκης 
Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής 

‡Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/26-2-2009), ΕΞ.Π: Εξαιρετικής Ποιότητας, Κ.Π: Καλής Ποιότητας, ΕΠ.Π: Επαρκούς Ποιότητας 

Παρατηρήσεις: 
1.Η ημερομηνία, η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη. 
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού 
3. To πιστοποιητικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, και μόνο σε πλήρη μορφή 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ!!!
Κατέθεσε στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας  

ΙΒΑΝ GR1001106570000065748000521,  
όποιο ποσό μπορείς από 5 έως 100 ευρώ.

Το ΠΑΚΟΕ οφείλει να σε ενημερώνει. 

Εσύ οφείλεις να το βοηθάς
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Ασύλληπτες αυθαιρεσίες με 
προεκτάσεις για τη δημό-
σια υγεία συμβαίνουν με την 
ανοχή ή την αδράνεια των 

αρμοδίων φορέων στην περιοχή Αλυκές 
της Κ. Αχαΐας Πατρών. Αγανακτισμένοι 
περίοικοι που άκουσαν ή διάβασαν τις 
προηγούμενες μέρες τα αποτελέσματα 
των δειγματοληψιών του ΠΑΚΟΕ για 
τη ρύπανση των ακτών στην περιοχή 
και τον τρόπο που τα αμφισβήτησε ο 
περιβόητος καθηγητής μας έστειλαν 
έγγραφα και στοιχεία για το τι ακρι-
βώς συμβαίνει εκεί. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα που μας 
έστειλαν στο ΠΑΚΟΕ,  από τον Μάρτιο 
του 2016 υπάρχουν επίσημες αναφο-
ρές στην Πολεοδομία και το Λιμεναρ-
χείο της περιοχής για αυθαίρετο οικισμό 
που ρίχνει βοθρολύματα σε παρακείμε-
νη παραλία, η οποία  μάλιστα διαθέτει 
και Γαλάζια σημαία. 

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες αρκού-
νται στωικά στη διαβίβαση των καταγ-
γελιών από τον …Άννα στον Καΐάφα, 
κωλυσιεργώντας επί της ουσίας στην  

εξέταση του θέματος και αφήνοντας 
την αυθαιρεσία να γιγαντώνεται. 

Στο μεταξύ ο οικισμός των αυθαιρέ-
των -που πρωτοδημιουργήθηκε μετά τον 
σεισμό του 2008 στην περιοχή- επεκτεί-
νεται και εξαπλώνεται και έφτασε ήδη 
να αποκλείει την πρόσβαση των κατοί-
κων στην παραλία. Επιπλέον οι κατα-
πατητές έφτιαξαν μέχρι και …. Λιμάνι 
με  Καρνάγιο, το οποίο ηλεκτροδοτούν 
–παράνομα ασφαλώς- με τεράστιους 
κινδύνους για ατυχήματα στην περι-
οχή, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
μετατραπεί σε παρανάλωμα του πυρός. 

Στις καταγγελίες  που έγιναν επι-
σημαίνεται ακόμη και το γεγονός ότι 
η πρόσβαση πυροσβεστικού οχήματος 
-αν συμβεί οτιδήποτε- είναι αδύνατη. 
Περιγράφεται μάλιστα ότι δεν πρόκει-
ται για παραπήγματα ανθρώπων που 
λόγω του σεισμού βρέθηκαν σε ανά-
γκη προσωρινής στέγασης αλλά για 
κατασκευές που ξεπερνούν και τα 250 
τετραγωνικά σε έκταση. .

Το «κερασάκι στην τούρτα» της υπό-
θεσης είναι ότι όταν καταγγέλθηκε στο 

αρμόδιο Λιμεναρχείο η ύπαρξη ολόκλη-
ρου αυθαίρετου λιμανιού με ιδιότυ-
πο καρνάγιο  στην περιοχή η επί λέξει 
απάντηση των συναρμοδίων Υπηρεσι-
ών ήταν : «Αναφορικά με τις παράνο-
μες κατασκευές στο βόρειο τμήμα του 
Λιμένα Αλυκών Κάτω Αχαΐας και την 
εκροή αποχετεύσεων τους στο λιμάνι, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτεί-
ται περιβαλλοντική αδειοδότηση για 
την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων 
εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού 
σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικι-
σμού … σας ενημερώνουμε ότι όσον 
αφορά τον έλεγχο των αποχετεύσε-
ων αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέρι-
μνας Π.Ε. Αχαΐας».

Και το ακόμη καλύτερο σημείο –που 
καταδεικνύει τον τρόπο που λειτουργεί 
η δημόσια διοίκηση- έπεται και αφορά 
στο πώς αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι την 
καταγγελία των πολιτών για ένα ολό-
κληρο λιμάνι  που στήθηκε παράνομα κι 
έναν οικισμό που ρυπαίνει τη θάλασσα, 
που κάποιοι έχουν αναφαίρετο δικαίω-

μα να χρησιμοποιούν για κολύμβηση. 
«Επίσης –αναφέρει στο έγγραφο που 
επισυνάπτουμε η Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος της περιοχής- όσον αφορά τον 
έλεγχο των παράνομων κατασκευών 
(σκέπαστρα, πλινθόκτιστα ψυγεία με 
κεραμοσκεπές, καρνάγια κ.λ.π.) αρμό-
δια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Δόμη-
σης του Δήμου». 

Στο μεταξύ:
-  Οι αυθαιρετούχοι τρίβουν τα χέρια 

τους και απολαμβάνουν την ασυλία 
των ανύπαρκτων κρατικών ελέγχων.

-  Οι περίοικοι δεν έχουν πρόσβαση 
στην ακτή γιατί ο παράνομος οικισμός 
έβαλε οδοφράγματα και … νέα όρια

-  Η παραλία γεμίζει επιπλέοντα βοθρο-
λύματα που δεν ταιριάζουν απόλυτα 
με την (κατ’ ευφημισμόν ;) Γαλάζια 
σημαία της

-  Και τέλος καθηγητάδες και ανευθυ-
νοϋπεύθυνοι της περιοχής  κόπτονται 
δημοσίως για το πόσο καλά κάνουν 
τη δουλειά τους και πόσο άψογα 
περιφρουρούν τη δημόσια υγεία και 
την καθαρότητα του περιβάλλοντος. 

Ασύλληπτο σκηνικό: Έφτιαξαν αυθαίρετο …λιμάνι με καρνάγιο  
και ρίχνουν βοθρολύματα σε πλαζ με Γαλάζια σημαία 

▶ Διαβάστε την «απολαυστική» αλληλογραφία των συναρμοδίων υπηρεσιών
▶ Αγανακτισμένοι περίοικοι έστειλαν στοιχεία στο ΠΑΚΟΕ, μετά τη δειγματοληψία μας στην ακτή



οικονομίαΦΑΚΕΛΟΣ | ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ & AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017                            23



οικονομία24                         ΦΑΚΕΛΟΣ | ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ & AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

«Αλλ’ απ’ εχθρών δήτα πολλά μανθάνουσιν οι σοφοί» 
Αριστοφάνης

Ο σοφός Αριστοφάνης επιβεβαιώνεται πλήρως στην αντίδραση του 
Δήμου Λουτρακίου για τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ στις παραλίες της περι-
οχής. Αντί να προβληματιστούν οι ιθύνοντες με τα αποτελέσματα και το 
τι συμβαίνει στην περιοχή τους, προβληματίζονται επειδή το ΠΑΚΟΕ … 
κάνει μετρήσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δήμος σε ανακοίνωσή του που αποφεύ-
γει αναφορές στα αποτελέσματά μας –στην ουσία του θέματος δηλα-
δή, που θα πρεπε να τους απασχολεί- μας εγκαλεί για τις δειγματολη-
ψίες, αναφέροντας πως «νομίμως αυτό δικαιούται να το πράττει μόνο 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

Τους απαντάμε: Ζούμε ακόμη σε ελεύθερη χώρα κύριοι, ή τουλάχιστον 
εμείς στο ΠΑΚΟΕ έτσι πιστεύουμε. Για 38 συναπτά έτη κάνουμε μετρήσεις 
ακτών και ρόλος μας είναι να προστατεύουμε την Δημόσια Υγεία. Κι από 
αυτό τον ρόλο δεν πρόκειται κανείς να μας κάνει να παρεκκλίνουμε. Οι 
κρίνοντες στη Δημοκρατία κρίνονται κι εμείς δεν έχουμε σκοπό να χαρι-
στούμε σε κανένα. Και φυσικά δεν υπάρχει νόμος που να μας απαγορεύει 
να κάνουμε ανεξάρτητες μετρήσεις για να ελέγξουμε την καταλληλότη-
τα των νερών κολύμβησης της χώρας. Όσο κι αν ξεβολεύουμε κάποιους 
με τα αποτελέσματα που δίνουμε στη δημοσιότητα.

Το καλύτερο όμως που αποκαλύπτει δημοσίως με την ανακοίνωσή 
του ο Δήμος Λουτρακίου είναι το πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα για 
τις Γαλάζιες σημαίες. Το ΠΑΚΟΕ ήδη έχει καταγγείλει πως οι μετρήσεις 
είναι αθροιστικές κι όχι πρόσφατες αλλά ο Δήμος μας κάνει τη χάρη να 
το παραδεχτεί γράφοντας για «στατιστική εξέταση δειγματοληψιών τεσ-
σάρων συναπτών ετών». 

Όσο για τα στοιχεία που δήθεν μας ζητούν, βρίσκονται όλα στις επί-
σημες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων μας για τις δειγματοληψίες 
που κάνουμε. Αρκεί απλώς να τις διαβάσουν προσεκτικά κι όχι να εστι-
άζουν σε ό,τι τους φέρνει σε δύσκολη θέση.

Ο Δήμος Λουτρακίου θεωρεί «κρατική εργολαβία»  
των έλεγχο των ακτών και ενοχλείται με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ
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Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού νερού  
με την μέθοδο διήθησης από μεβράνες (MF),στη  Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 27/6/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 217 / 27/6/2017

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

1 Λουτρά Ωραίας Ελένης. Ιαματικά αριστερού 
κόλπου 23° 45’ 48,2» 37 52’ 8,4” 15.15’ 80 0 136 Α

2

Λουτρά Ωραίας Ελένης μέσα στο χωριό 
δεξιά από τις οργανωμένες (στο σημείο 
υπάρχει μ’ια μεγάλη πινακίδα της 
περιφέρειας Πελοποννήσου)

22° 59’ 52,8» 37 52’ 8,4” 15.25’ 60 24 120 Α

4 Κάτω Αλμυρή – 50μ. πριν την δεξιά στροφή 
από το τέλος του χωριού 22° 59’ 56,2» 37 51’ 31,6” 15.45’ 300 14 126 Α

5 Καρακάλι Σιδερώνα στη μέση της παραλίας 23° 00’ 21,7» 37 50’ 49” 16.10’ 130 20 138 Α
6 Λυχνάρι  παραλία 23° 03’ 48,8» 37 50’ 19,9” 16.20’ 126 2 150 Α
7 Κόρφος  αμέσως μετά το Hotel Μαργαρίτα 23° 07’ 7,3» 37 45’ 26,5” 17.20’ 14 0 90 Α

8 Νέα Επίδαυρος  στο δεξί μέρος της 
παραλίας 23 07’ 6,2” 37 40’ 40,3” 18.10’ 300 12 80 Α

9 Αρχαία Επίδαυρος  στην αρχή του πάρκινγκ 23o 09’ 3,9” 37o 40’ 40,3” 18.50’ 56 0 38 Κ
10 Αρχαία Επίδαυρος  πριν το θέατρο 23 09’ 22,4” 37 37’ 29,8” 19.15’ 170 2 96 Α
12 Ίρια   Είσοδος (ακριβώς 5 είσοδος) 23o 09’ 22,4” 37o 37’ 29,8” 20.00’ 220 40 98 Α
13 Κάντια  μετά το beach bar Ζουμ Ζουμ 22o 58’ 15,8” 37o 31’ 5,1” 20.40 86 5 96 Α

14 Πλάκα  στο πάρκινγκ πριν το Tricor New 
Camping 22o 56’ 12,3” 37o 32’ 2,8” 21.10 84 2 78 Α

15 Τολό  ψιλή άμμος  δεξιά 21.25 250 36 52 Α
16 Τολό  μετά από 50 μέτρα πριν το ΚΕΠ 22o 56’ 12,3” 37o 32’ 2,8” 21.45 134 46 182 Α
17 Ναύπλιο Καραθώνα  αριστερά 22o 49’ 24,3” 37o 32’ 27,8” 22.25 240 10 50 Κ
18 Ναύπλιο Καραθώνα  δεξιά 22o 49’ 15,3” 37o 32’ 41,4” 22.35 350 0 42 Α

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 27/6/2017

3 Αλκυονίδες Ωραίας Ελένης – Ταβέρνα  
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης   ΟΡΙΟ 0 15.35’ 8 0 2 Α

11 Αρχαία Επίδαυρος Νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης  ΟΡΙΟ 0 19.25’ 74 0 24 Α

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

18 ΠΑΡΑΛΙΕΣ της 
Νοτιανατολικής Πελο-
ποννήσου και νερά ανθρώ-
πινης κατανάλωσης έλεγ-
ξε το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών, στα 
πλαίσια της μεγάλης ετή-
σιας έρευνας του για την 
καθαρότητα των νερών 
κολύμβησης. Από αυτά 16 
παραλίες βρέθηκαν ακα-
τάλληλες για κολύμβηση.

 
Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα στα 
νερά κολύμβησης 

Στη νοτιανατολική 
Πελοπόννησο πραγμα-
τοποιήθηκαν μικροβιο-
λογικές αναλύσεις σε 18 
σημεία. Από αυτές τα 16 
κρίθηκαν ακατάλληλα για 
κολύμβηση ή ανθρώπινη 
χρήση  και τα 2 κατάλληλα. 

Τι αναφέρει η 
επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες  θαλασ-
σινού νερού στις 27 Ιου-
νίου 2017  σε παραλίες 
της ΝοτιΑνατολικής Πελο-
ποννήσου με τις παρακά-
τω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματολη-
ψίες έγιναν στα 5 μέτρα 
μέσα στη θάλασσα , ενώ  
άλλες έγιναν σε διαφορε-
τικά σημεία αρκετά μακριά 
από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευ-
σης και καταμέτρησης  
του μικροβιακού φορτί-
ου ή ζωντανού μικροβι-
ακού πληθυσμού βακτη-
ρίων E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών και 
εντερόκοκκων, στο αρχι-
κό δείγμα έγινε  με την 
μέθοδο  Διήθησης  δια 
μέσου μεμβράνης πόρου 
0,45 μm συγκεκριμένης 
ποσότητας (100ml δείγ-
ματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της 
εκτιμήσεως των μικρο-
βιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στον 
παραπάνω πίνακα εκφρά-
ζονται ως αριθμός βιώ-
σιμων μονάδων, δηλαδή 
σε Colony Forming Units 
(CFU)  ανά 100 ml δείγ-
ματος νερού (cfu/100 ml). 
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Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού νερού  
με την μέθοδο διήθησης από μεβράνες (MF), στη Μεσσηνία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 7/7/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 220 / 07-07-2017

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

1 Καλαμάτα  Δυτική ακτή μετά τον ποταμό 
Άρη στον ιδιωτικό δρόμο Φωτεινάκη 22° 49’ 15,3» 37o 32’ 44,4” 14.15’ 100 0 7 Κ

2
Καλαμάτα  Δυτική ακτή ακριβώς πριν τον 
ποταμό Άρη στην πινακίδα που οριοθετεί 
την στρατιωτική περιοχή 

22° 4’ 41» 37o 01’ 41,4” 14.30’ 216 3 50 Κ

3 Καλαμάτα  Δυτική ακτή  κοντά καρτ. ES 14.30’ 282 0 3 Α

4 Καλαμάτα  Δυτική ακτή  μπροστά στην 
ταβέρνα Φωτεινάκη 22° 04’ 35,6» 37o 01’ 38,7” 14.55’ 54 0 0 Κ

5 Καλαμάτα οδός Ναυαρίνου & Λεωνιδίου 
μπροστά στην Alphabank 22° 05’ 20,1» 37o 01’ 38,7” 15.20’ 52 1 80 Α

6 Καλαμάτα οδός Ναυαρίνου & Σανταρόζα 
μετά την εκκλησία Αναλήψεως του Σωτήρος 22° 07’ 26,9» 37o 01’ 28,8” 15.30’ 124 70 95 Α

7 Βέργα πριν την στροφή, μετά την γαλάζια 
σημαία 22° 07’ 26,8» 37o 01’ 28,8” 15.40’ 250 0 55 K

8 Μαντινεία  ακριβώς στην γαλάζια σημαία 22o 08’ 0,1” 36o 58’ 56” 16.00’ 50 1 50 Κ
9 Ακρογιάλι  Αβια   στον τελευταίο κόλπο 23o 09’ 3,9” 36o 57’ 21,3” 16.10’ 82 0 25 Κ

10 Καρδαμύλη  παραλία εκκλησία κοίμησης 
της θεοτόκου 22o 19’ 50,3” 36o 53’ 24,2” 17.40’ 92 0 22 Κ

11 Στούπα  η αυλή της Θεανώς 22o 15’ 22,7” 36o 50’ 43,6” 18.20’ 274 0 15 Κ

12 Μπούκα   Αγιος Κωνσταντίνος αριστερά 
στον δρόμο 21o 59’ 34,8” 37o 00’ 47,2” 19.55’ 94 0 3 Κ

13 Μπούκα   Αγιος Κωνσταντίνος δεξιά πριν το 
GMP Bouka Resort Hotel 21o 59’ 31,1” 37o 00’ 47,2” 20.05’ 94 10 45 Κ

14 Μπούκα   Αγιος Νικόλαος στο τέλος του 
δρόμου 22o 00’ 54,3” 37o 01’ 0,9” 20.20’ 44 0 54 Κ

15 Παραλία εκκλησία Ανάληψης στην ταβέρνα 
ψιλή άμμος ταβέρνα Ακρογιάλι 21o 58’ 15,9” 37o 00’ 17,8” 21.10’ 244 0 6 Κ

Το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών 
(ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγά-
λη έρευνα που πραγματο-
ποιεί εδώ και 37 χρόνια 
κάθε καλοκαίρι και αφορά 
την ποιότητα των  νερών 
κολύμβησης σε πολυσύχνα-
στες παραλίες της Ελλάδας. 
Σήμερα δίνει στη δημοσιό-
τητα τα αποτελέσματα σε 
νερά κολύμβησης για 15 
πολυσύχναστες παραλίες 
της Μεσσηνίας.

Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα στα 
νερά κολύμβησης  
στις παραλίες της 
Μεσσηνίας

Στο νομό Μεσσηνίας 
πραγματοποιήθηκαν μικρο-
βιολογικές αναλύσεις σε 15 
σημεία. Από αυτές τις παρα-
λίες οι 3 κρίθηκαν ακατάλ-
ληλες για κολύμβηση  και 
οι 12 κατάλληλες. 

Τι αναφέρει η 
επιστημονική ομάδα 
του ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες  θαλασ-
σινού νερού στις 28 Ιουνί-
ου 2017  σε παραλίες της 
Μεσσηνίας με τις παρακά-
τω συνθήκες: 

Μερικές  δειγματολη-
ψίες έγιναν στα 5 μέτρα 
μέσα στη θάλασσα , ενώ  
άλλες έγιναν σε διαφορε-
τικά σημεία αρκετά μακριά 
από την ακτή. 

Η μέθοδος ανίχνευ-
σης και καταμέτρησης  
του μικροβιακού φορτί-
ου ή ζωντανού μικροβια-
κού πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών κολοβα-
κτηριοειδών και εντερό-
κοκκων, στο αρχικό δείγμα 
έγινε  με την μέθοδο  Διή-
θησης  δια μέσου μεμβρά-
νης πόρου 0,45 μm συγκε-
κριμένης ποσότητας (100ml 
δείγματος νερού). 

Τα αποτελέσματα της 
εκτιμήσεως των μικρο-
βιακών πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στον παρα-
πάνω πίνακα εκφράζονται 
ως αριθμός βιώσιμων μονά-
δων, δηλαδή σε Colony 
Forming Units (CFU)  ανά 
100 ml δείγματος νερού 
(cfu/100 ml).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
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Aίσθηση προκάλεσαν και στη Μεσσηνία οι μετρήσεις για την καταλληλότητα ή 
μη των νερών κολύμβησης που έκανε το ΠΑΚΟΕ. 3 παραλίες βρέθηκαν ακατάλλη-
λες βάσει της δειγματοληψίας μας και ο Τύπος υποδέχτηκε το αποτέλεσμα με ποι-
κίλλα σχόλια. Πολίτες και παραθεριστές προβληματίστηκαν από τα αποτελέσματα 
των ερευνών μας καθώς μία ακόμη παραλία που διαθέτει Γαλάζια σημαία κρίθη-
κε ακατάλληλη, βάση των μετρήσεων. Ωστόσο, οι ιθύνοντες σπεύδουν και πάλι να 
διαβεβαιώσουν ότι κάνουν ανελλιπώς σωστά τη δουλειά τους με τις μετρήσεις στις 
ακτές, χωρίς όμως να δίνουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τους 
ισχυρισμούς τους. Αντίθετα το ΠΑΚΟΕ, στη μεγάλη του έρευνα για τα νερά κολύμ-
βησης σε όλη την Ελλάδα δημοσιοποιεί στο κοινό όλα τα στοιχεία. 

Αρκετοί θεωρούν πως λασπολογώντας σε βάρος μας και διασπείροντας ασαφή 
ερωτηματικά για τη δράση μας θα μας σταματήσουν. Τους ενημερώνουμε ότι το 
ΠΑΚΟΕ για 38 συναπτά έτη υπηρετεί το συμφέρον των πολιτών και μόνο και δεν 
πρόκειται να αλλάξει ρότα. Επίσης παιχνίδια με ασαφή δημοσιεύματα ή αβάσιμες 
αμφισβητήσεις των ερευνών μας δεν πρόκειται να μας κλωνίσουν. 

Όσο κι αν ξεβολεύουμε εκείνους που όφειλαν να διαφυλάττουν τη δημόσια υγεία 
και την καθαρότητα των ακτών μας, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να δημοσιο-
ποιούμε στοιχεία μετρήσεων. Κι όσοι επιμένουν να τα αμφισβητούν θα πρέπει να το 
πράττουν τεκμηριωμένα. Διαφορετικά το λόγο θα πάρει η Δικαιοσύνη, όπως πρά-
ξαμε ήδη σε κάποιες περιπτώσεις. 

Παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά δημοσιεύματα για τις έρευνες και τις αναλύ-
σεις των ακτών που κάναμε στην Μεσσηνία:

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΠΛΑΖ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΩ ΟΙ 15 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

Σάλος με τις δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ και στη Μεσσηνία -  
Ακατάλληλες για κολύμπι μόνο 3 παραλίες στην Καλαμάτα!
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▶  http://tempo24.news/eidisi/133209/ahaia-ta-apotelesmata-toy-pakoe-gia-tis-
katalliles-kai-akatalliles-paralies-gia
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Ζήτημα «μονοπωλίου» στις δειγματοληψίες για 
την καθαρότητα ή μη των ακτών της Ελλάδας 
έθεσε κάποιοι ιθύνοντες που ενοχλήθηκαν από 

τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ. Με 
απαρίθμηση νομολογιών μας θύμισαν με ανακοινώ-
σεις τους ότι οι δειγματοληψίες (κατά κράτος) ανή-
κουν στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος.  Αγνοούν ίσως οι εν λόγω φορείς ότι στη 
Δημοκρατία και «οι κρίνοντες, κρίνονται» και ουδείς 
στερεί, ούτε μπορεί να στερήσει αυτό το δικαίωμα 
στο ΠΑΚΟΕ, που επί 38 συναπτά έτη κάνει ανεξάρ-
τητες μετρήσεις για την καθαρότητα ή μη των ακτών 
της χώρας. 

Δείτε τα δημοσιεύματα για το ποιος έχει … δικαί-

ωμα στον έλεγχο των ακτών και τις σχετικές ανακοι-
νώσεις. Αυτό που δεν διευκρινίζουν πάντως οι θιγό-
μενοι από τα αποτελέσματα και τις ανακοινώσεις μας 
είναι ποιος έχει την ευθύνη για την τήρηση της νομι-
μότητας και ποιος θα χρεωθεί την γενική κατακραυ-
γή αν οι παραλίες δεν είναι καθαρές και κάποιοι προ-
σφύγουν στη Δικαιοσύνη αναζητώντας τους ενόχους. 

Ποιος έχει το «μονοπώλιο» στις μετρήσεις για τις ακτές;

Καθαρές και οι ακτές στην Καλαμάτα σύμφωνα με την τοπική ΔΕΥΑΚ. Δηλώ-
σεις έσπευσε να κάνει ο εκπρόσωπός της Δημοτικής Επιχείρησης που μάλιστα 
δήλωσε ενήμερος για τις αντιδράσεις που ξεσήκωσε η έρευνα του ΠΑΚΟΕ και σε 
άλλους Δήμους.
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Πίνακας αποτελεσμάτων ανίχνευσης και καταμέτρησης του μικροβιακού φορτίου θαλασσινού νερού  
με την μέθοδο διήθησης από μεβράνες (MF), στην Στερεά Ελλάδα και Μαγνησία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 3/7/2017

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3/7/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 221 / 10-07-2017

Αρ 
δείγ-
ματος 

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΩΡΑ 
ΔΕΙΓΜΑ-

ΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΚΟΛΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΑ

ΕΝΤΕΡΟ-
ΚΟΚΚΟΣ E - COLI

Ε'' Ν''

ΟΡΙΟ 
250/100 ml 

νερού  
(οδηγία 

2006/7/ΕΚ)

ΟΡΙΟ 
100/100 ml 

νερού

ΟΡΙΟ 
50/100 ml 

νερού

2 Καμένα Βούρλα -  
Άγιος Παντελεήμων 22° 46’ 50,7”’ 38° 46’ 38,3” 11.55’ 350 24 76 Α

3 Καμένα Βούρλα-πριν την μαρίνα  
(δεξιά από το beach bar ammos) 22° 47’ 14” 38° 46’ 57,5” 12. 10’ 340 120 110 Α

4
Άγιο Κωνσταντίνος Κάλαμος- 
πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο αριστερά  
από το beach bar

22° 53’ 51,7” 38° 46’ 32,0” 12.40’ 290 70 Κ

5

Άγιος Κωνσταντίνος στη στροφή  
της εισόδου από το χωριό, ανάμεσα στα 
πρατήρια υγρών καυσίμων Shell  
και  Silkoil

22° 52’ 02,2” 38° 45’ 12,5” 13.10’ 120 8 40 Κ

6  Ασπρονέρι Ταβέρνα  
«Παράδεισος» 22° 49’ 12,8» 38° 47’ 09,6” 13.25’ 380 16 140 Α

7 Ασπρονέρι Restaurant  
Καραγκούνης 22° 49’ 36,5” 38° 47’ 06,8”  13.45’ 120 2 186 Α

8

Άγιος Ιωάννης Στυλίδα-Έξοδος από Εθνική 
Οδό στο ύψος της εκκλησίας Αγίου Ιωάννη 
στον παράδρομο μετά παράλληλα  
στο ποτάμι αριστερά του beach bar  
στο τέλος του δρόμου 

22° 30’ 14,6” 38° 52’ 52,9” 15.45’ 510 4 114 Α

9 Καραβόμυλος – αριστερή παραλίαδεξιά 
του bveach bar La piazza Linda) 22° 42’  44,6” 38° 53’  13,9» 16.10’ 200 18 180 Α

10 Καραβόμυλος – κάτω από την 
ψαροταβέρνα Καραβόμυλος 22° 42’  04,0” 38° 53’  08,5» 16.35’ 380 10 160 Α

11 Ράχες - ανάμεσα στα beach bar Bojo  
και La playa 22° 46’ 58,9” 38° 52’ 38,2”     16.55’ 200 84 36 Κ

12  Παραλία Αλμυρού – 30 μ. αριστερά  
από την είσοδο της παραλίας 22° 49» 20,2» 39° 16’ 22,3» 18.25’ 520 14 68 Α

13 Νέα Αγχίαλος – οδός Χρ. Ευλογημένου 
Hotel Tokalis 22° 49’ 7,7» 39° 12’ 27,0» 19.10’ 280 12 280 Α

14
Χρυσή Ακτή Παναγιάς  
Κατήραγος – αριστερά  
από την γαλάζια σημαία

22° 51’ 21,3” 39° 17’ 11,7» 19.30’ 550 18 150 Α

15 Βόλος Αλυκές -  
οδός Βάκχου 42 22° 55’ 33,9» 39° 19’ 24,7» 20.05’ 465 30 160 Α

16 Βόλος Άναυρος ΑΛΜΠΥΡΑ 22° 57’ 46,7” 39° 21’  02,3» 20.40’ 400 80 Α

17

Αγριά Μαγνησίας –  
δίπλα στην διασταύρωση με λεωφόρο 
παράκαμψης Βόλου, δίπλα  
στις δεξαμενές ΕΛΙΝ

22° 59’ 30,3” 39° 21’  05,3» 21.05’ 400 4 78 Α

18 Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας Άγιος Μηνάς – 
δίπλα στην τελευταία ταβέρνα 23° 01’ 24,2” 39 18’ 57,9”   21.40’ 510 7 30 Α

19 Πλατανίδια Μαγνησίας – δίπλα από την ταβέρνα 
Μουριά, αριστερά της γαλάζιας σημαίας 23° 02’ 55,8” 38° 18’  53,1» 21.57’ 250 2 22 Κ

Τι έδειξαν τα 
αποτελέσματα στα 
νερά κολύμβησης  
στις παραλίες και 
στο νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης σε 
Μαγνησία και Στερεά 
Ελλάδα
Πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές 
αναλύσεις σε 19 
σημεία. Από αυτές τα 15 
κρίθηκαν ακατάλληλα 
για κολύμβηση ή 
ανθρώπινη χρήση  και 
τα 4 κατάλληλα. 

Τι αναφέρει η 
επιστημονική 
ομάδα του ΠΑΚΟΕ 
Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες  
θαλασσινού νερού 
στις 3 Ιουλίου 2017  
σε παραλίες της 
Στερεάς Ελλάδας και 
της Μαγνησίας 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 καταμέτρησης  του 
μικροβιακού φορτίου ή 
ζωντανού μικροβιακού 
πληθυσμού βακτηρίων 
E.coli, των ολικών 
κολοβακτηριοειδών 
και εντερόκοκκων, 
στο αρχικό δείγμα 
έγινε  με την μέθοδο  
Διήθησης  δια μέσου 
μεμβράνης πόρου 0,45 
μm συγκεκριμένης 
ποσότητας (100ml 
δείγματος νερού). 
Τα αποτελέσματα 
της εκτιμήσεως 
των μικροβιακών 
πληθυσμών που 
παρουσιάζονται στον 
παραπάνω πίνακα 
εκφράζονται ως 
αριθμός βιώσιμων 
μονάδων, δηλαδή 
σε Colony Forming 
Units (CFU)  ανά 100 
ml δείγματος νερού 
(cfu/100 ml).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α)

1 Μπράλος – κάτω από το μοναστήρι μονή 
ΔαμάστουΝερό ανθρώπινης κατανάλωσης 22 27’ 50,20” 38 43’ 39,2” 11.00’ 6 2 0 Α

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αγωγή 

Της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την Επωνυμία Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών και με διακριτικό τίτλο ΠΑΚΟΕ που εδρεύει στην Αθήνα οδός 
Νικ. Φλώρου και εκπροσωπείται νόμιμα.

Του Παναγιώτη Χριστοδουλάκη του Εμμανουήλ κάτοικου Αθήνα οδός Νικ. Φλώ-
ρου 8, ατομικά και με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της Αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας με την Επωνυμία Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.

ΚΑΤΑ 

Του Δημήτριου Εσσερίδη του ………………….., Δημάρχου του Δήμου Αλμυ-
ρού, κάτοικου Αλμυρού, οδός Βασιλέως Κων/νου 117.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. Ο φορέας μας είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήθη-

κε το έτος 1979 και μεταξύ των καταστατικών της σκοπών, περιλαμβάνονται και οι 
εξής: «Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΙ 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ … 7. Η καταπολέ-
μηση της ρύπανσης και των οικονομικών και κοινωνικών αιτιών παραγωγής 
και εξουδετέρωσής τους. 8. Η διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος από την 
παραπέρα ανάπτυξη της ρύπανσης και από την απάνθρωπη και αντικανονική 
δραστηριότητα αυτών που την προκαλούν. … 10. Η κινητοποίηση όλων των 
ανθρώπινων δυνάμεων για τη διάσωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και για τη βελτίωση των επελθουσών ζημιών. 11. Η αποκατά-
σταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα επίπεδα της ισορ-
ροπίας, της πολυμορφίας και της ποικίλης πολυπλοκότητας, η καταπολέμηση 
της διαδικασίας απλοποιήσεως του περιβάλλοντος και του ανθρώπου και η 
ανάσχεση της πτώσεώς του σε στοιχειώδες και ακατέργαστα. … 15. Η προστα-
σία από την ρύπανση των ιστορικών μνημείων της Ελλάδος. … 18. Γενικότερα 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ελλάδος … ». 

Είμαστε ένας φορέας, καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής και έχουμε οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες από εμπειρο-
γνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
την εκπόνηση διαφόρων μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές σε αυτά λύσεις. Επι-
πλέον, προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια, εκστρατείες διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΚΟΕ αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη και είναι μέλος 
της συσπείρωσης μη κυβερνητικών οργανώσεων της χώρας, μετέχοντας παράλλη-
λα στο προεδρείο της δυναμικής συμμαχίας των ΜΚΟ, μίας ένωσης 56 ΜΚΟ και 10 
δικτύων. Τα πεδία ενδιαφερόντων του ΠΑΚΟΕ καλύπτουν μια ευρεία περιοχή δρα-
στηριοτήτων, όπως μετρήσεις ρύπανσης — μόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο 
έδαφος σε πόσιμα νερά και τρόφιμα, συνέπειες της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και 
στη δημόσια υγεία, ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος, διαχείριση και προστασία 
δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση, εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέρ-
γειας, διαχείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών, περιβαλλοντικές μελέτες, εκπαι-
δευτικά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων, 
έλεγχο και διάθεση οικολογικών προϊόντων γεωργίας. Στη μακρόχρονη πορεία του, 
το ΠΑΚΟΕ ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και οργανισμούς, όπως οι WWF, 
EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης, είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN IFOAM 
για την καλύτερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Η επίμονη και ουσι-
αστική παρουσία του ΠΑΚΟΕ στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς 
έδαφος σε εθνικό επίπεδο και έχει σα συνέπεια να θεωρείται ένας από τους σοβα-
ρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ιστορικό Διαφοράς 
Στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί κάθε χρό-

νο αναλύσεις των θαλάσσιων υδάτων σε πλήθος παραλιών στην Ελλάδα και δημο-
σιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνάς τυ στην εφημερίδα που εκδίδει με αποκλει-
στικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το ποίες παραλίες είναι απαλλαγμένες 
από μολύνσεις.  

Μεταξύ των παραλιών που ελέγχθηκαν ήταν και αυτές της περιοχής του της 
Μαγνησίας για τις οποίες εξεδόθη το από 10/7.2017 Δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ. Ο 
εναγόμενος, με την ιδιότητά του ως δήμαρχος του Δήμου Αλμυρού την 14.7.2017 
σε εκδήλωση για την παράδοση παραλαβή της 111 Πτέρυγας μάχης ανέφερε σχε-
τικά με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ και τον κο Χριστοδουλάκη επί λέξει τα εξής: (ο . 
Χριστοδουλάκης) «Χτυπά κάθε φορά σαν ο πλέον αρμόδιος και τιμητής των πάντων 
για όλες τις ακτές της Μαγνησίας αλλά και άλλων Νομών…» σε αυτή την κατεύθυν-
ση ανέφερε περαιτέρω ο εναγόμενος  ότι «.. Εμείς θα συνεργαστούμε με την περι-
φέρεια και θα  προβούμε σε μηνύσεις κατά αυτού του κυρίου. Πρέπει να φύγουν 

τέτοια άτομα τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δημιουργούν προβλή-
ματα με ίδιο όφελος..»  

Οι ανωτέρω δηλώσεις του εναγομένου είναι καταφανώς ψευδείς έχουν σκοπό 
να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη μας αλλά και την εγκυρότητα των επιστη-
μονικών μετρήσεών μας, συγκεκριμένα οι λέξεις «..χτυπά και πάλι..», «..τιμητής των 
πάντων..» αλλά και οι αναφορά του εναγομένου ότι «..δημιουργούν προβλήματα με 
ίδιο όφελος..» είναι καταφανώς ψευδείς και συκοφαντικές καθώς όπως αναλύεται 
και ανωτέρω το ΠΑΚΟΕ (πρώτος ενάγων αλλά και ο εκπρόσωπός του (δεύτερος ένά-
γων) ουδέποτε χτύπησαμε και πάλι αλλά ούτε και διεκδικήσαμε να γίνουμε τιμητές 
των πάντων όπως μας αναφέρει ο ενάγων.  Πολλώ δε μάλλον ουδεμία ουδεν ίδίο 
οφεελος δεν προκύπτει από την ενασχόληση του ΠΑΚΟΕ αλλά ούτε και τοπυ εκπρο-
σώπου του με τις μετρήσεις – αναλύσεις των υδάτων κολύμβησης ανά της Ελλά-
δα. Αντιθέτως, ο αποκλειστικός σκοπός των εν λόγω ενεργειών είναι η ενημέρωση 
τοι κοινού για την καταλληλότητα των υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και 
αυτών της κολύμβησης. 

 
Επειδή η εναγόμενος με δόλο, και χρησιμοποιώντας εν πλήρη και απολύτω γνώ-

ση του, απατηλά στοιχεία, με ψευδείς παραστάσεις, ανέφερε όλως ψευδώς τα ανω-
τέρω αναλυτικώς λεχθέντα ενώπιον των παρισταμένων στην εκδήλωση παράδοσης 
παραλαβής της 111 Πτέρυγας Μάχης, αποσκοπώντας να υποβαθμίσει την αξιοπιστία 
των μετρήσεων μας, γεγονός δε που έβλαψε την τιμή και την υπόληψή μας, διέπρα-
ξε σε βάρος μας το αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 363 Π.Κ, 
αδίκημα το οποίο ήδη τέλεσαν σε βάρος μου την 28η.06.2017.

Επειδή, Σύμφωνα με το άρθρο 914 Α.Κ. όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και 
υπαίτια οφείλει να τον αποζημιώσει. Η διάταξη αυτή προσδιορίζει τη κύρωση για 
την πράξη που είναι παράνομη από την αντίθεσή της σε κανόνα δικαίου γραπτό ή 
άγραφο (ΑΠ 1286/1976 ΕΕΝ 44 σελ. 406). Εν προκειμένω οι προρρηθείσα πράξη 
της εναγόμενης τυγχάνει υπαίτιες, απαξιωτική, παράνομη, άδικη και ποινικά καταλο-
γισταία πράξη αλλά και ηθικά απαράδεκτη, έχουσα  προφανή σκοπό και σαφή στό-
χο την ηθική μείωση αλλά και προσωπική σπίλωσή μου ενώ έγιναν επί σκοπώ βλά-
βης μου και για να μας ταπεινώσουν και κυριολεκτικά να μας απαξιώσουν ηθικά. 

Ειδικότερα η ενέργεια του εναγόμενου κατέτεινε στην μείωση της προσωπικότη-
τας, της τιμής και της υπόληψής μας, ενώ η συμπεριφορά του όπως αναλυτικά ανω-
τέρω εκτέθηκε αποδεικνύεται ότι είναι αντίθετη σε απαγορευτικούς και επιτακτικούς 
κανόνες Δικαίου (Γεωργιάδης Γνωμ. Δ/νη 28 σελ.965).

Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του εναγομένου δεν απαιτείται μόνον 
υπέρβαση συγκεκριμένων διατάξεων ως εν προκειμένω που υπάρχει παράβαση συγκε-
κριμένων ποινικών διατάξεων, αφού αρκεί η αντίθεση των πράξεων αυτών και με το 
γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή τις επιταγές της έννομης τάξης ( Δεληγιάννης Α/Δ 
15 σελ.153 ΕΕΝ 23 σελ.154, ΕΦ ΑΘ.2688/1969 Αρμ 23 σελ.313 Εφ.ΑΘ.217/1967 
ΝοΒ 16 σελ.859 , Εφ.Θεσ. 326/1961 Αρμ 25 σελ.515 )

Εν κατακλείδι κάθε πράξη που έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με απαγορευτική 
διάταξη Νόμου αλλά και που αντιβαίνει στο γενικότερο πνεύμα της έννομης τάξης, 
ακόμα και στα συναλλακτικά ήθη δημιουργεί άνευ ετέρου την νόμιμη υποχρέωση 
για αποζημίωση του ζημιούμενου λόγω ηθικής βλάβης ( ΑΠ 81/91 ΝοΒ 40 σελ.715 
Εφ.ΑΘ 6704/96 Ελ.Δ 38 σελ.846 ,Εφ.ΑΘ. 5356/96 ΝοΒ 45 σελ.803).

Ως ηθική βλάβη νοείται κάθε τοιαύτη που οπωσδήποτε διαταράσσει την προ-
σωπικότητα και γενικά την εσωτερική υπόσταση του ανθρώπου λόγω σωματικού ή 
ψυχικού πόνου (Εφ.Αθ 706/69 ΝοΒ18 σελ.569, Εφ.Αθ. 1756 /75 ΝοΒ23 σελ.940).

Η χρηματική ικανοποίηση σκοπεί στην εξισορρόπηση των ψυχικών στενοχώριων 
δια της δημιουργίας κάποιας αιτίας για ψυχική ευφορία και ανακούφιση αλλά και στη 
χορήγηση στο πρόσωπό των παθόντων, της οικονομικής δυνατότητας που κατά την 
κρίση του Δικαστηρίου απαιτείται για να μειώσει την προσβολή που υπέστη από τη 
παράνομη συμπεριφορά. Η τοιαύτη χρηματική ικανοποίηση έχει κατά τη θεωρία και 
νομολογία μας αποκαταστατικό χαρακτήρα (Σταθόπουλος Ενοχικό Δίκαιο σελ.249 
και σε Σταθόπουλο-Γεωργιάδη αρ.932, Εφ.ΑΘ. 6704/1996 Ελ.Δ 38 σελ.846)

Ο Νομοθέτης παρέχει την εξουσία στο φυσικό Δικαστή προκειμένου να επιδικά-
σει την ανάλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης να κρίνει κατά περί-
πτωση ως εάν το έπραττε ο ίδιος ο Νομοθέτης για τη συγκεκριμένη περίπτωση (ΕΦ.
ΑΘ.5356/96,Εφ.ΑΘ 6704/96 Ελ.Δ 38 σελ. 346). Για το σχηματισμό της δικανικής 
πεποίθησης οφείλει ο Δικαστής να συνεκτικά όχι μόνο τα πραγματικά περιστατικά 
όπως εκτίθενται στην αγωγή καθώς και τις ανάλογες ζημίες και να προβαίνει στην 
επιδίκαση αποζημίωσης αλλά οφείλει να συνεκτιμά και την αναλογία ηθικής βλάβης 
με το είδος της προσβολής, το βαθμό της προσβολής της προσωπικότητας, τις ιδιαί-
τερες προσωπικές και οικονομικές συνθήκες ζημιώσαντος και ζημιωθέντος, το βαθ-
μό πταίσματος του υπευθύνου, τη συμπεριφορά μετά τη πράξη κλπ .

Εφόσον δε το Δικαστήριο διαπιστώσει τη συνδρομή των αναγκαίων όρων και 
προϋποθέσεων τότε υποχρεούται να επιδικάσει την ανάλογη αποζημίωση λόγω ηθι-
κής βλάβης.

Επειδή οι ανωτέρω ρηθείσες σε βάρος μου ενέργειες των εναγομένων  είναι εξό-

ΔΗΜΑΡΧΕ! ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ
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χως παράνομες υπαίτιες και κακόβουλες .
Επειδή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. ο ανωτέρω εναγόμενος  σε βάρος 

μου αδικοπρακτήσας, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την επελθούσα σε εμέ-
να ηθική βλάβη η οποία, λόγω της φύσεως και της βαρύτητας των άδικων σε βάρος 
μου διαπραχθέντων από αυτούς πράξεων, αλλά και λόγω των περιστάσεων κάτω από 
τις οποίες ενήργησαν και της επαπειλούμενης σε εμένα ζημίας,  θα πρέπει κατ’ ελάχι-
στον να ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), ποσόν το οποίο, 
με την απόφαση που θα εκδοθεί από το Δικαστήριό Σας, θα πρέπει να υποχρεωθεί 
να μου καταβάλλει με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επιδόσεως της 
παρούσης αγωγής, περιοριζόμενο κατά το ποσό σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00€) 
καθόσον θα παρασταθώ ως πολιτικώς ενάγων στην σχετική κατ’ αυτών έγκλησή μου.

Επειδή από το σύνολο των εγγράφων τα οποία νομίμως θα προσάγω και θα επι-
καλεσθώ ενώπιον του Δικαστηρίου Σας όπως και από το σύνολο των μαρτυρικών 
καταθέσεων θα αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η βασιμότητα, η ορθότητα και 
η αλήθεια του συνόλου των αγωγικών ισχυρισμών μου,

Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι αληθής, νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, παρα-
δεκτά φερόμενη δε για συζήτηση στο αρμόδιο, καθ’ ύλη  και τόπο δικαστήριο.

Επειδή καταβλήθηκε η αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. ……………………… γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
Να υποχρεωθεί η εναγόμενη στην πληρωμή σ’ εμένα ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ 

(10.000,00 €) ως αποζημίωση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης μου λόγω προ-
σβολής της προσωπικότητας από τις εις βάρος μου αδικοπραξίες ως άνω, νομιμότο-
κα από επίδοση της παρούσας και μέχρι εξόφλησης, 

2) Να κηρυχθεί η απόφασή Σας προσωρινά εκτελεστή, επειδή οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση στην εκτέλεση της παρούσας θα μου επιφέρει σημαντική βλάβη,

3) Να καταδικαστεί η εναγόμενη στα εν γένει έξοδα της δίκης κα αμοιβή πληρε-
ξουσίου Δικηγόρου μου.

Αθήνα, 17/07/2017
Ο Πληρεξούσιος, Δικηγόρος του Ενάγοντος

Ανδρέου Ευστάθιος
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Ενδεικτικά του τι πραγματι-
κά συμβαίνει με την καθα-
ρότητα ή μη των ακτών 
της χώρας, τις ρυπογόνες 
εστίες, τις δειγματοληπτι-

κές μετρήσεις και την προσπάθεια των 
αρμοδίων να αποσείσουν τις ευθύνες 
τους ή να αφήσουν την καλοκαιρινή 
περίοδο να κυλήσει χωρίς ουσιώδη ενη-
μέρωση για ενδεχόμενη ρύπανση των 
ακτών,  είναι τα όσα συμβαίνουν στην 
περιοχή της Θεσσαλίας. 

Στον Παγασητικό κόλπο κι όλη σχε-
δόν την παράκτια ζώνη εμφανίστηκαν 
από τον Απρίλιο φαινόμενα εκτεταμέ-
νης ρύπανσης εξ’ αιτίας εκατομμυρίων 
μικροβίων (εντερόκοκκοι και κολοβα-
κτηρίδια) που προήλθαν από την έξο-
δο του βιολογικού καθαρισμού (!!!) Μία 
καφέ κηλίδα απλώθηκε στην περιο-
χή κι ανάλογα με τα ρεύματα άλλοτε 
κρατούσε για μέρες κι άλλοτε διαλυό-
ταν και ξανασχηματιζόταν. Η παράκτια 
ρύπανση πιστοποιήθηκε ότι οφείλεται 
στους αρμόδιους για την (κακή;) λει-
τουργία της Μονάδας του Τριτοβάθμι-
ου Βιολογικού καθαρισμού, που σκοπό 
έχει να καθαρίζει και να «αποφορτίζει» 
τα λύματα κι όχι να τα αφήνει ανεπε-
ξέργαστα και να ρυπαίνει τη θάλασσα. 

Μάλιστα συνεργείο δειγματοληψι-
ών δημοτικού φορέα που πήγε να πάρει 
δείγματα από την περιοχή παρεμποδί-
στηκε και η υπόθεση εκκρεμεί στη Δικαι-
οσύνη. Στο μεταξύ όμως οι λουόμενοι 
αγνοούν τα συμβαίνοντα και νομίζουν 
πως απολαμβάνουν το μπάνιο το δικό 
τους και των παιδιών τους σε καθα-
ρές θάλασσες. 

Το πόσο μολυσμένη είναι η εν λόγω 
περιοχή πιστοποιήθηκε πρόσφατα και 
στις δειγματοληπτικές μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ και τα δημοσιεύματα πήραν 
τέτοια έκταση που οι ιθύνοντες ανα-
γκάστηκαν να τεθούν προ των ευθυνών 
τους. Η υπόθεση έφτασε στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας, καθώς η 
αντίδραση της αντιπεριφερειάρχη στην 
υπόθεση ήταν… πρωτότυπη. 

Αντί να λάβει μέτρα, ως όφειλε με 
βάση τις αρμοδιότητες που της δίνει ο 
νόμος και ο ρόλος της, να ενημερώσει 
το κοινό για την ρύπανση και να καταλο-
γίσει ευθύνες στους υπαίτιους, δήλωσε 
πως «ο εισαγγελέας θα παρέμβει αυτε-
πάγγελτα» και μάλιστα τον επισκέφθη-
κε για να τον ενημερώσει.

Το γεγονός προκάλεσε την οργισμέ-
νη ερώτηση δύο Περιφερειακών Συμ-
βούλων της «Θεσσαλών Συμπολιτείας» 
των Τζούλια Τσαλίκη και Δημήτρη  

Λουφόπουλου, που έθεσαν το θέμα 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 
ζήτησαν άμεσα απαντήσεις. 

Η κ. Τσαλίκη με την οποία επι-
κοινωνήσαμε μας είπε σχετικά: Το 
τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονα φαι-
νόμενα ευτροφισμού στο Παγασητικό 
Κόλπο και συγκεκριμένα στην ευρύτε-
ρη περιοχή του λιμανιού του Βόλου. Η 

παράταξή μας Θεσσαλών Συμπολιτεία 
έφερε το θέμα στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια είναι 
από τον Νόμο υπεύθυνη για τον έλεγ-
χο των σημειακών και διάχυτων εκπο-
μπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια 
και παράκτια ύδατα, την  αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών και κυρίως την 
επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την 

προστασία των υδάτων.
Επιπλέον η Περιφέρεια είναι υπεύθυ-

νη για τον χαρακτηρισμό καταλληλοτητας 
των υδάτων κολύμβησης και τη λήψη 
μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος  
σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Καλέσαμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
να δώσει υπεύθυνες απαντήσεις και να 
προστατεύσει το περιβάλλον. Επιπλέον 
ζητήσαμε να σταλούν δείγματα και στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η περιφέρεια, από τις αρχές του 
έτους είχε διαπιστώσει ρύπανση και αντί 
να ασκήσει τα καθήκοντά της κατέφυγε 
στον Εισαγγελέα, πετώντας την μπάλα 
στην εξέδρα. Για την κατάληξη αυτής 
της διαδικασίας δήλωσε άγνοια. Είχε 
κατόπιν της παρέμβασής μας δημοσιο-
ποιήσει αποτελέσματα για δύο σημεία. 

Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν 
συνολικά ασαφείς και ανεπαρκείς. Παρέ-
δωσε στο Προεδρείο τρεις φακέλους 
των οποίων το περιεχόμενο αγνοούμε.

Ζητούμε τα περιεχόμενα των φακέ-
λων αυτών να δημοσιοποιηθούν, ώστε 
να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, 
καθότι ζούμε στην ηλεκτρονική εποχή, 
όσο και αν η συγκεκριμένη περιφέρεια 
το αγνοεί.

Θα επιμείνουμε μέχρι να πάρουμε 
την πραγματική εικόνα - ιδιαίτερα μετά 
τα όσα ανησυχητικά είδαν το φως της 
δημοσιότητας μετά τις μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ- και κυρίως μέχρι να ληφθούν 
μέτρα για την προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος.

Τέλος καλούμε όλους τους συναρ-
μόδιους για την παρακολούθηση των 
υδάτων φορείς, την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων να συνεργαστούν και να ενη-
μερώσουν τον κόσμο».

Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου και 
ακόμη ουδείς επίσημος φορέας κατα-
λόγισε ευθύνες στους υπόλογους για 
τη ρύπανση των ακτών στη Θεσσαλία. 
Και το κυριότερο: ουδείς νοιάστηκε να 
ενημερώσει τον κόσμο να προστατευ-
θεί. Το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποίησε τα απο-
τελέσματα των μετρήσεών του (17 από 
τις 20 παραλίες στην ευρύτερη περιο-
χή βρέθηκαν ακατάλληλες) και δίνει 
τώρα στη δημοσιότητα και τα έγγρα-
φα που δείχνουν τι συνέβη στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο. Επειδή εμείς 28 
χρόνια επιμένουμε αταλάντευτα πως ο 
πολίτης πρέπει να ξέρει την αλήθεια για 
να προφυλάσσεται. Και κάναμε, κάνου-
με και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να υπάρχει αντικειμενική 
και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών.

Ποιοι «ποιούν την νήσσαν» για την μεγάλη ρύπανση των ακτών στη Θεσσαλία;
▶ Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ κι ο «πόλεμος» των ευθυνών  ▶ Ποιοι ρυπαίνουν τις ακτές στη Θεσσαλία   

▶ Ποιοι ιθύνοντες πέταξαν το «μπαλάκι» στον Εισαγγελέα  ▶ Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για τα πραγματικά 
στοιχεία  ▶ Ποια έγγραφα αποσιωπήθηκαν και πόσο καιρό ξέρουν το μέγεθος της ζημιάς   

▶ Ποιοι εμποδίζουν τις δειγματοληψίες στην περιοχή

www.taxydromos.gr

www.taxydromos.gr
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"ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ" 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 

 
 

Βόλος 22/6/2017 
 
 

 Προς: 
 
κ. Κ. Αγοραστό, Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας 
 
κ. Δ. Κολυνδρίνη, Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 
 
κ. Κ. Νούσιο, Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, 
Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γής, 
Ευρωπ. προγρ.    
 
 

 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

 
 

Θέμα: Ενέργειες που κάνατε για να αντιμετωπίσετε φαινόμενα ρύπανσης 
στον Παγασητικό 
 
Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται φαινόμενα 
παράκτιας ρύπανσης στον Παγασητικό Κόλπο. Ήδη, όπως ενημερωνόμαστε 
από δημοσιεύματα, αφού ποτέ δεν ενημερώνετε σχετικά το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει προσφύγει στον Εισαγγελέα, μη 
ασκώντας την  αρμοδιότητά της για επιβολή μέτρων και κυρώσεων, κοινώς 
πετώντας την μπάλα στην εξέδρα. 
 
Είναι τα τωρινά φαινόμενα που έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις αποτέλεσμα 
αυτής σας της αβελτηρίας;  
 
Με δεδομένο ότι στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας περιλαμβάνεται η 
προστασία των υδάτων και συγκεκριμένα:  
• Η μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα 
επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα.  
• Η εφαρμογή και η επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  
• Η επιβολή μέτρων και κυρώσεων για την προστασία των υδάτων  
Και επίσης: 
Η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας των 
υδάτων κολύμβησης και τη λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινής περιβάλλοντος σε 
επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

 
Η περιφερειακή παράταξη Θεσσαλών Συμπολιτεία, πιστεύοντας στην αλήθεια 
και την ευθύνη, καταθέτουμε επερώτηση προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας.  
 
Ζητάμε :  

Α)   Τις συγκεκριμένες ημερομηνίες λήψεις δειγμάτων και τις θέσεις 
των ελέγχων με συντεταγμένες  

Β) Τι είδους παράμετροι εξετάστηκαν (μικροβιολογικές, βιολογικές, 
φυσικοχημικές) και τα αποτελέσματα των μετρήσεων  

Γ)   Τους ελέγχους το τελευταίο εξάμηνο.  
Δ)   Ζητούμε διασταύρωση των ελέγχων με το Γενικό Χημείο του 

Κράτους  
 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ Αριθμ. H.Π. 
8600/416/E103, Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης: 
«Όταν, από την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης, συνάγεται τάση για την 
ανάπτυξη μακροφυκών ή/και θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, διενεργούνται έρευνες 
για να καθορισθούν ο αποδεκτός τους χαρακτήρας και οι κίνδυνοι που αυτά 
παρουσιάζουν για την υγεία, και λαμβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού».  
 
Επιπλέον ζητάμε απαντήσεις για το αν έχετε επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και 
σε ποιόν. 
Αν προσκομίσατε στον Εισαγγελέα αποτελέσματα μετρήσεων, όπως 
αναφέρεται στο από 24-1-2017 συνημμένο δημοσίευμα. 
Διεξήχθη Εισαγγελική Έρευνα, σύμφωνα με το από 24-1-2017 συνημμένο 
δημοσίευμα;  
Διεξήχθη προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί η πηγή της ρύπανσης, 
σύμφωνα με το από 12-4-2017 συνημμένο δημοσίευμα;  
 
 
Περιμένουμε επίσημη και ενυπόγραφη ανακοίνωση για όλα τα παραπάνω.  
Ζητούμε με βάση τα αποτελέσματα να διατυπωθεί η ξανά η απόφαση του 
Περιφερειάρχη για τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων.  
Πέραν της δυσφήμησης και τη ζημιάς στον τουρισμό, που επέρχεται από την 
καθυστέρηση, οι πολίτες της Μαγνησίας έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, αλλά 
και στο καθαρό και ασφαλές για την υγεία περιβάλλον. 

 
 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
 

Τζούλια Τσαλίκη 
Δημήτρης Λουφόπουλος 
 
Συνημμένα: 

1. Σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδας e-thessalia, από 24-1-2017 . 
2. Σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδας magnesianews, από 12-4-2017 

   

Συνημμένo 1 

 

Στον εισαγγελέα εναντίον της ΔΕΥΑΜΒ η Δωροθέα Κολυνδρίνη 
για τα εκατομμύρια μικροβίων που «εξάγονται» στον 
Παγασητικό 
e-thessalia        
24 Ιαν, 2017 Στον εισαγγελέα εναντίον της ΔΕΥΑΜΒ η Δωροθέα Κολυνδρίνη για 
τα εκατομμύρια μικροβίων που «εξάγονται» στον Παγασητικό 
2017-01-24T12:36:00+00:00    Ελλάδα 
 
Στον εισαγγελέα θα προσκομίσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις εξόδους του 

Βιολογικού, που δείχνουν επιβάρυνση του Παγασητικού Κόλπου από εκατομμύρια 

εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη. 

Τις μετρήσεις έκανε η Περιφερειακή Ενότητα μέσα στον Ιανουάριο, ενώ η κ. Κολυνδρίνη 

αναμένει από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ πειστικές απαντήσεις για το πως είναι δυνατόν λύμα 

που περνά τρία στάδια επεξεργασίας να καταλήγει τόσο επιβαρυμένο στο Αγκίστρι. 

Η κ Κολυνδρίνη μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου για το αποκλειστικό δημοσίευμα της «Θ» ανέφερε 

ότι ο εισαγγελέας θα παρέμβει και αυτεπάγγελτα εφόσον υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια 

υγεία. «Επιπλέον μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη προκαταρκτική από την Εισαγγελία 

για την παρεμπόδιση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγείας και Περιβάλλοντος να λάβουν 

δείγματα από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού πριν λίγους μήνες», είπε χαρακτηριστικά. 

“Έρχεται το καλοκαίρι και θα παλεύουμε πάλι με το Λιμεναρχείο να εξετάσουμε ποιες ακτές 

είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Η ΔΕΥΑΜΒ θα πρέπει δώσει πειστικές απαντήσεις και να 

κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού. Μπορεί το νερό 

του κόλπου να ανανεώνεται αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια φορτία. 

Άλλωστε γι’ αυτό έγινε και ο τριτοβάθμιος βιολογικός, για την προστασία του. Σίγουρα θα 

παρουσιαστούν φαινόμενα υπερτροφίας και ανισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος” 

επισήμανε η κ. Κολυνδρίνη. 

Τόνισε παράλληλα ότι τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν στις δικαστικές αρχές, αλλά το 

σημαντικότερο είναι να πληροφορηθούν οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει και να συνετιστούν 

εκείνοι που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, για να προβούν στις 

δέουσες ενέργειες. «Σαφέστατα θα επιβληθούν και διοικητικά πρόστιμα, όμως αυτό δεν 

“πονάει”, όταν υπάρχει μια υπηρεσία που επιβαρύνεται και δεν πληρώνουν απ΄την τσέπη τους 

φυσικά πρόσωπα. Η ουσία είναι οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να δείχνουν ενόχους προς πάσα 

κατεύθυνση και να ασχοληθούν με βασικά προβλήματα της πόλης”, τόνισε η κα Κολυνδρίνη. 

Συνημμένo 2 

Στον εισαγγελέα η αντιπεριφερειάρχης για τη ρύπανση στο 
λιμάνι 
Σύμφωνα με δειγματοληψία που έγινε στις 2 Απριλίου 
Δημοσιεύθηκε 12/04/2017 19:16 
Τροποποιήθηκε 19:21 
 
Επιβάρυνση του θαλάσσιου χώρου στο σημείο μεταξύ Τελωνείου και 
Δημαρχείου με κωλοβακτηρίδια και αμμωνία, ένδειξη λυμάτων έδειξαν τα 
αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έκαναν υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Μαγνησίας στις 2 Απριλίου και σήμερα η αντιπεριφερειάρχης 
Μαγνησίας πήγε στον εισαγγελέα, προκειμένου να διατάξει προκαταρκτική για 
να εντοπιστεί ο ρυπαντής του θαλάσσιου χώρου. 

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Δωροθέα Κολυνδρίνη, εδώ και 10 ημέρες, 
στο χώρο ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών στο λιμάνι του Βόλου 
παρατηρήθηκε καφέ κηλίδα ανοιχτού χρώματος, που φεύγει και επανέρχεται 
μετά από μερικές ημέρες. 

Το φαινόμενο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 2 Απριλίου και οι υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας έκανε δειγματοληψίες, τα αποτελέσματα των 
οποίων βγήκαν χθες το μεσημέρι και δείχνουν αυξημένες τιμές σε 
κωλοβακτηρίδια και αμμωνία, αποτελέσματα, που σύμφωνα με την ίδια 
παραπέμπουν σε αστικά λύματα. 

Η κ. Κολυνδρίνη δήλωσε ότι από συνεργασία των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας με το Λιμεναρχείο και τη ΔΕΥΑΜΒ προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει διαρροή από αγωγό ομβρύων που καταλήγει στο σημείο και 
προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση, η ίδια πήγε σήμερα τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων στην Εισαγγελία, ώστε να διατάξει 
προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί η πηγή της ρύπανσης. 
Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο εμφανίζεται ρύπανση σε διάστημα 2-
3 ημερών, που στη συνέχεια διαλύεται αλλά εμφανίζεται ξανά. 

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους αυτή την περίοδο για την καταλληλότητα 
των ακτών, που θα κολυμπήσουν κάτοικοι και επισκέπτες και το λιμάνι να 
εμφανίζει τέτοια εικόνα, δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης κ. Κολυνδρίνη. 

 
Πηγή: 

https://magnesianews.gr/volos/ston-isangelea-i-antiperiferiarchis-gia-ti-rypansi-sto-limani.html 
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Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με 
πολλές ομορφιές και λόγους για 
τη γνωρίσει κάποιος. 

Αυτό όμως που την κάνει πολύ συχνά 
να καμαρώνει και να «κλείνει το μάτι» με 
αυταρέσκεια στον επισκέπτη της είναι η 
παραλία της και το γαλάζιο της θάλασ-
σας. Λόγοι για τους οποίους τα πλακό-
στρωτα πλημμυρίζουν καθημερινά με 
κόσμο που περπατά από την μια άκρη 
της πόλης ως την άλλη.

Πριν από λίγες ημέρες όμως η παρα-
λία άδειασε και οι λιγοστοί περιπατητές 
σταματούσαν και κοιτούσαν με απορία 
την «καφέ λάσπη» που είχε καλύψει 
μεγάλο μέρος της επιφάνειας στον όρμο 
του Θερμαϊκού. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέ-
ρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου και η 
άσχημη μυρωδιά που αναδυόταν ήταν 
ένας συνδυασμός που θορύβησε τους 
επαγγελματίες και τους φορείς της πόλης.

Για περίπου μια εβδομάδα ειδικά 
εξοπλισμένα σκάφη επιχειρούσαν για 
να περισυλλέξουν τη ,γλοιώδη μάζα 
φυτοπλαγκτόν», περιορίζοντας την έκτα-
σή της ως ένα σημείο, αλλά όπως είπε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της North Aegean 
Slops, της εταιρείας που έχει αναλάβει 
το πρόγραμμα επιφανειακού καθαρι-
σμού των υδάτων, η μόνη αποτελεσμα-
τική λύση για την απομάκρυνση αυτής 
της μάζας, ήταν ο «Άγιος Βαρδάρης». 
Όπερ και εγένετο. Ο Βαρδάρης φύση-
ξε και η θάλασσα ανέκτησε το γοητευ-
τικό της χρώμα.

 
Πώς δημιουργήθηκε 

Το ερώτημα όμως παραμένει: Θα 
ξαναδούμε την καφέ λάσπη στο Θερ-
μαϊκό; «Πρόκειται για ένα αρκετά περί-
πλοκο ζήτημα» αναφέρει η καθηγήτρια 
Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης Μαρία Μουστάκα. 

Όπως εξηγεί, είναι ένα σύνθετο πρό-
βλημα, που προκλήθηκε από τον συνδυ-
ασμό ενός φυσικού φαινομένου (παρα-
γωγή θαλάσσιου χιονιού), των καιρικών 
συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες), τις 
κινήσεις του νερού και των επαναλαμ-
βανόμενων ερυθρών παλιρροιών, που 
οφείλονται στον ευτροφισμό-ρύπανση, 
που ευνοείται από τις εκπλύσεις από 
γεωργικές καλλιέργειες (υπολείμματα 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.α.) και 
τα αστικά λύματα.

Το πανεπιστήμιο πραγματοποιεί μετρή-
σεις (στο πλαίσιο ερευνών για τη βιο-
ποικιλότητα) και αναζητά απαντήσεις για 
να αξιολογήσει τις πιθανότητες επανεμ-
φάνισης του φαινομένου, αλλά και της 
συχνότητας αυτού. 

Όσο η ρύπανση συνεχίζεται, στον 
όρμο του Θερμαϊκού εγκαθίσταται ένας 
μηχανισμός ανατροφοδότησης του ευτρο-
φισμού και αυτό σημαίνει, σύμφωνα με 

την κ.Μουστάκα, ότι η γλοιώδης καφέ 
μάζα θα κάνει εκ νέου την εμφάνισή της.

Τα στοιχεία ωστόσο, δεν είναι τόσο 
απαισιόδοξα διότι την ίδια ώρα, στον 
όρμο, υπάρχουν οι μηχανισμοί αυτοκά-
θαρσης του νερού (όπως πχ τα θαλάσ-
σια ρεύματα) που έκαναν τα νερά τυρ-
κουάζ αρκετές φορές στο παρελθόν, 
όπως αναφέρει η καθηγήτρια. «Μπο-
ρούμε συνεπώς, να έχουμε εξαιρετικής 
ποιότητας νερά και στο μέλλον, αρκεί 
να σταματήσει η ρύπανση» σημειώνει.

  
Ο Θερμαϊκός χρειάζεται 
Φορέα Διαχείρισης  
λέει το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Να δημιουργηθεί ένας φορέας, με 
το κατάλληλο προσωπικό και τη δυνα-
τότητα να επιβλέπει την κατάσταση, τις 
εστίες ρύπανσης όπου υπάρχουν και να 
επιβάλει πρόστιμα, προτείνει σταθερά 
την τελευταία δεκαετία η διοίκηση του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα-
τος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Πάρις Μπίλιας, «η διεύθυνση που 
υπάρχει στο υπουργείο Μακεδονίας-
Θράκης αποδείχτηκε ότι δεν αρκεί για 
να λύσει το πρόβλημα». 

«Κατά τη γνώμη μου θα μπορού-
σε να δημιουργηθεί ένας φορέας, τον 

οποίο θα εντάσσαμε για παράδειγμα 
στον φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξι-
ού, καθώς λόγω οικονομικών συνθηκών 
είναι δύσκολο να γίνει κάτι καινούργιο, 
από την αρχή», πρόσθεσε.

Η κατάσταση, όπως είπε, θα παραμεί-
νει προβληματική όσο κανείς δεν ελέγχει 
τις εστίες ρύπανσης και όλα όσα μετα-
φέρονται μέσω του ρέματος του Ανθε-
μούντα, των ποταμών Λουδία και Αξιού 
αλλά και όσο δεν αποκαθίσταται η περι-
οχή των πρώην Βυρσοδεψείων.

 
«Ανησυχούμε»  
λένε οι επαγγελματίες

«Δεν έχουμε κάποια απάντηση που 
να μας καθησυχάζει ότι το φαινόμενο με 
την αποκρουστική εικόνα και μυρωδιά 
στην παραλία της Θεσσαλονίκης δεν θα 
επαναληφθεί» αναφέρει ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης (ΕΕΘ), Μιχάλης Ζορπίδης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός από 
τους επαγγελματίες, που δεν μπόρεσαν 
να δουλέψουν όπως ήθελαν, όσο διαρ-
κούσε το φαινόμενο, η εικόνα της πόλης 
υπέστη μεγάλη ζημιά μέσα στην υψηλή 
τουριστική περίοδο.

 Προς τη δημιουργία μιας ενιαί-
ας Αρχής για το Θερμαϊκό προσα-
νατολίζεται το ΥΜΑ-Θ

Η δημιουργία μια αρχής για τη δια-
χείριση του Θερμαϊκού, που θα έχει επο-
πτεύοντα ρόλο, είναι μια πρόταση στην 
εφαρμογή της οποίας προσανατολίζεται 
η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας-Θράκης), Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. 

Η πρόταση αυτή αναμένεται να 
συζητηθεί με τον αρμόδιο αναπληρω-
τή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σωκράτη Φάμελλο, σε σύσκεψη 
που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές 
διάστημα. Σε ό,τι αφορά τα αντανα-
κλαστικά του υπουργείου η κ.Τσαρου-
χά είπε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες και για τον περιορισμό του 
φαινομένου, παρόλο που το υπουργείο 
έχει αναλάβει τον καθαρισμό μόνο των 
επιφανειακών υδάτων.

Τόνισε μάλιστα ότι στη διαχείριση 
του Θερμαϊκού εμπλέκονται 58 φορείς 
και πως από την πλευρά του το υπουρ-
γείο έκανε το καλύτερο δυνατόν καθώς 
είναι ένα θέμα που απασχολεί και ενδι-
αφέρει την κυβέρνηση.

Σημείωσε επίσης, ότι πρόκειται για 
ένα πρόβλημα δεκαετιών που οφείλε-
ται σε κακή συμπεριφορά και αμέλεια 
ενώ η ρύπανση προέρχεται από πολ-
λές πλευρές και πολλούς παράγοντες, 
για τον έλεγχο της οποίας απαιτείται 
συνεννόηση. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γλοιώδης ουσία γέμισε τον Θερμαϊκό με λιπάσματα,  
φυτοφάρμακα και αστικά λύματα
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Κρίσιμα ερωτήματα για την 
κατάσταση του περιβάλλο-
ντος στον Αμβρακικό Κόλ-
πο τέθηκαν στη συνεδρία-

ση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων 
της Βουλής την Πέμπτη 13-7-2017, την 
οποία ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης (ΦΔ) του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού, κ Κων. Κου-
τσικόπουλος. Ο Πρόεδρος του Φορέα 
παρουσίασε  αναλυτικά το πρόβλημα 
της έλλειψης οξυγόνου (ανοξία) στον 
πυθμένα του κόλπου που έχει οδηγήσει 
μεταξύ άλλων σε μαζικούς θανάτους 
ψαριών, όπως χαρακτηριστικά το 2008 
όπου μέσα σε μια νύχτα βρέθηκαν νεκρά 
900 τόνοι ψαριών. Απέδωσε το φαινό-
μενο στα θρεπτικά στοιχεία που μετα-
φέρονται στον Κόλπο με τα νερά των 
γύρω περιοχών, στην ανάπτυξη μικροορ-
γανισμών –φυτοπλαγκτόν αλλά και στη 
μόνιμη στρωμάτωση των νερών λόγω 
της  έλλειψης ανέμων, που δεν επιτρέ-
πει την ανάμειξη και την ανανέωση τους.

Στη συνεδρίαση, ο Οικολόγος Βου-
λευτής Γιώργος Δημαράς έθεσε σειρά 
ερωτημάτων στον εκπρόσωπο του ΦΔ 

αναφορικά με την προστασία των ευαί-
σθητων οικοσυστημάτων του Αμβρα-
κικού, ο οποίος προστατεύεται από τη 
συνθήκη Ramsar. 

Ο Γιώργος Δημαράς αναφέρθηκε 
με έμφαση στο πρόβλημα της έλλειψης 
οξυγόνου στον πυθμένα του Κόλπου και 
στη νεκρή ζώνη που έχει δημιουργηθεί 
σε βάθος κάτω από τα 15 μέτρα. Ζήτη-
σε επίσης στοιχεία για το αν το οικοσύ-
στημα του Κόλπου επηρεάζεται από την  
απόληξη αστικών, αγροτικών και βιο-
μηχανικών αποβλήτων αλλά και χημι-
κών λιπασμάτων αλλά και από άλλες 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως 
οι ιχθυοκαλλιέργειες και τα φράγματα 
στα ποτάμια. 

Ο Βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί 
η Επιτροπή σχετικά με τον προγραμματι-
σμό για βιολογικούς καθαρισμούς οικι-
σμών και βιομηχανιών, για τις επιπτώσεις 
από την αυξημένη χρήση του νερού των 
ποταμών για άρδευση, τον έλεγχο των  
ιχθυοκαλλιεργειών και το αν δίνονται 
καινούργιες άδειες. Επέμεινε επίσης στο 
ερώτημα εάν υπάρχουν σχέδια από τον 
φορέα διαχείρισης, τις συναρμόδιες περι-

φέρειες και τα Υπουργεία για την απο-
κατάσταση και προστασία της περιοχής. 

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Γ.Δη-
μαρά, ο Πρόεδρος του ΦΔ παραδέχθηκε 
ότι οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστη-
ριότητες επιβάρυναν δραματικά το ευαί-
σθητο αυτό οικοσύστημα. Στην ευρύτερη 
περιοχή του Αμβρακικού υπάρχει εντατι-
κή γεωργική δραστηριότητα, κτηνοτροφι-
κές μονάδες και αγροτικές βιομηχανίες, 
όπως ελαιοτριβεία τυροκομεία κλπ, των 
οποίων τα απόβλητα ισοδυναμούν με 6 
φορές τα απόβλητα των οικισμών της 
περιοχής. Στην υποβάθμιση του οικοσυ-
στήματος έρχεται να προστεθεί η λαθρα-
λιεία και η λαθροθηρία που διαταράσ-
σουν την τροφική αλυσίδα του κόλπου. 

Ο εκπρόσωπος του ΦΔ αναφέρθηκε 
στο παράδειγμα της Μαύρης Θάλασσας, 
όπου μετά από έλεγχο της χρήσης λιπα-
σμάτων επήλθε θεματική αποκατάσταση 
των ιχθυοαποθεμάτων, καταδεικνύοντας 
τη σημασία δράσεων αποκατάστασης. 
Τόνισε δε τη σημασία της εμπλοκής των 
ντόπιων ψαράδων και την πολιτική  του 
ΦΔ για συνέργεια με τις τοπικές κοινω-
νίες για συλλογικές παρεμβάσεις.

O Γ. Δημαράς έθεσε επίσης ερωτή-
ματα σχετικά με τη λειτουργία του ΦΔ, 
όπως το προσωπικό, τον προϋπολογισμό 
και το σχεδιασμό του φορέα. Τέλος, ανα-
φέρθηκε στις καταστροφικές οικονομικές 
συνέπειες που επιφέρει η περιβαλλοντι-
κή υποβάθμιση στους παρόχθιους αλιείς 
των οικισμών που για γενιές ολόκληρες 
ζουν από την λιμνοθάλασσα και είναι ο 
αδύναμος κοινωνικοοικονομικά κρίκος, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχω κατα-
γωγή από την Αιτωλοακαρνανία και γνω-
ρίζω πώς άλλαξε η λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου, αλλά και ο Αμβρακικός. 

Πράγματι αυτά τα 50 χρόνια από τότε 
που ήμουνα παιδί, μέχρι τώρα, έχουν 
γίνει τόσο μεγάλες αλλαγές στις λιμνο-
θάλασσες και γενικώς στα νερά και στα 
ποτάμια, όσες δεν είχαν γίνει για χιλιά-
δες χρόνια (…). 

Η ενημέρωση ήταν πολύ καλή, αλλά 
το σημαντικό είναι να δούμε προτάσεις 
και πρόγραμμα αποκατάστασης, με τη 
συνέργεια όλων των αρμόδιων φορέ-
ων και των τοπικών κοινωνιών».

Γιώργος Δημαράς
Βουλευτής

Απαιτούνται άμεσα σχέδια αποκατάστασης 
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Επειτα από σχεδόν 2 δεκα-
ετίες έρευνας και δράσης 
του Ινστιτούτου Θαλάσ-
σιας Προστασίας Αρχιπέ-

λαγος για την προστασία των ελλη-
νικών θαλασσών, είναι πραγματικά 
αξιοσημείωτο ότι σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας επαναλαμβάνονται 
τα ίδια επιχειρήματα στο ερώτημα 
«Ποιος καταστρέφει και αδειάζει 
τις θάλασσές μας;» Οι ψαράδες 
της μέσης αλιείας (μηχανότρατες, 
γρι-γρι) κατηγορούν τους παράκτι-
ους και τους ερασιτέχνες αλιείς. 

Οι παράκτιοι ψαράδες κατη-
γορούν τις μηχανότρατες και τους 
ερασιτέχνες. Οι ερασιτέχνες κατη-
γορούν τους επαγγελματίες. Όλοι 
μαζί όμως, χωρίς καμία πρόθεση 
αυτοκριτικής, διεκδικούν το δικαί-
ωμα τους στην ερημοποίηση των 
θαλασσών μας, συχνά με αγελαί-
ες συμπεριφορές και σπάνια μόνο 
με προτάσεις διαχείρισης ή περι-
θωριοποίησης αυτών που πραγ-
ματικά προκαλούν μικρές ή μεγά-
λες καταστροφές. 

Σε κάθε κατηγορία - επαγγελ-
ματίες ή ερασιτέχνες ψαράδες - 
υπάρχουν αυτοί που ψαρεύουν με 
συνείδηση και μέτρο, αλλά υπάρ-
χουν και άλλοι που δεν έχουν κανέ-
να μέτρο και κανένα ηθικό ενδοι-
ασμό στο να ψαρέψουν οτιδήποτε 
πέσει στο διάβα τους, συχνά με 
αθέμιτα μέσα.

Έπειτα λοιπόν από ένα δύσκο-
λο χειμώνα για τις θάλασσές μας, 
με το δορυφορικό σύστημα παρα-
κολούθησης των μεγάλων αλιευ-
τικών σκαφών να μην έχει ανα-
βαθμιστεί σκόπιμα (όπως ορίζει 
η εθνική και η Ευρωπαϊκή νομο-
θεσία και παρόλο το γεγονός ότι 
είναι πλήρως επιδοτούμενο), δόθη-
κε σε πολλά σκάφη η επιλογή να 
μπορούν να επιφέρουν ένα ακόμα 
σημαντικό πλήγμα στις ελληνικές 
θάλασσες και τα ιχθυαποθέματα, 
αλιεύοντας σε μεγάλο βαθμό ανε-
ξέλεγκτα. Έτσι, με πολυάριθμές 
παραβάσεις (επιβεβαιωμένες και 
μη) και με σημαντικά φτωχότερες 
θάλασσες, φτάσαμε στον Ιούνιο 
όπου οι μηχανότρατες σταμα-
τούν προσωρινά και τη σκυτάλη 
την παίρνουν οι παράκτιοι και οι 
ερασιτέχνες ψαράδες. Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι ερασιτέχνες είναι 
ουσιαστικά όλοι - Έλληνες και μη 
–που δεν είναι επαγγελματίες και 
που αλιεύουν με κάθε μέσο και 
σκοπό, νόμιμα ή παράνομα, αει-
φορικά ή μη. Έτσι ιδίως αυτή την 

εποχή βλέπουμε κάθε λογής ερα-
σιτέχνες που ψαρεύουν από μεγά-
λα κότερα, από φουσκωτά, από 
μικρές βάρκες, από την παραλία 
ή όταν κολυμπούν, με ψαροντού-
φεκο, με καλάμι, ή με άλλα αλι-
ευτικά εργαλεία, είτε ψαρεύοντας 
αειφορικά και νόμιμα το ψάρι που 
θα καταναλώσουν, είτε ως είθι-
σται τελευταία από κάποιους, 
ψαρεύοντας για να τροφοδοτή-
σουν ταβέρνες κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες σε χαμηλότερες 
τιμές, ή γενικότερα για εμπορι-
κούς σκοπούς.

 Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 
μέσα από κοινωνικά δίκτυα, τοπι-
κές εφημερίδες και blog, προβάλ-
λεται σαν επίτευγμα η αλιεία προ-
στατευόμενων και σπάνιων ειδών, 
το οποίο αντί να κατακρίνεται, επι-
κροτείται!Συμπεριφορές που δεν 

σχετίζονται με ένα λαό που θέλει 
να θεωρείται πολιτισμένος και με 
ναυτική παράδοση. Ευτυχώς όμως 
υπάρχει και η δυναμική μειοψη-
φία, που όχι μόνο δεν ταυτίζεται 
με τα παραπάνω, αλλά υπερασπί-
ζεται τους κοινούς μας θαλάσσιους 
πόρους, όπως θα έπρεπε άλλωστε 
να είναι ηθική υποχρέωση όλων 
μας. Πολλοί από αυτούς συμμε-
τέχουν στο άτυπο «Το Παρατηρη-
τήριο Καταστροφικής Αλιείας»του 
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, το οποίο 
στοχεύει να εντοπίζει και να προ-
ωθεί στις αρμόδιες αρχές, περι-
στατικά καταστροφικής αλιείας, 
τηρώντας πάντοτε την ανωνυμία 
αυτών που αναφέρουν τα περιστα-
τικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν 
αντίποινα εναντίον τους.

Κάποια αξιοσημείωτα περιστα-
τικά του περασμένου μήνα είναι: 

- Η σύλληψη ψαροντουφεκά 
στη Ζάκυνθο που ήταν γνωστός 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
καθώς προκλητικά επιδείκνυε τις 
παράνομες ψαριές του με χρήση 
μπουκάλας και υποβρύχιου φωτι-
σμού(https://www.organiclife.gr/
el/hot-news/5079-epeisodiaki-
sillipsi-zakintos-paranomos-
psarontoufekas-me-mpoukales.
html) 

- Η σύλληψη ψαροντουφεκά-
δων στη Σάμο και την Κρήτη που 
επίσης ψάρευαν κατά τη διάρκεια 
της νύχτα με μπουκάλες και υπο-
βρύχιο φωτισμό.

 Σε συνέχεια του μεγάλου προ-
στίμου που αποδόθηκε από το 
Λιμεναρχείο Κω σε ψαροντουφε-
κά που αλίευσε προστατευόμενο 
είδος σελαχιού. Βλέπε σχετικά στην 
Ροδιακή Εφημερίδα και της σχε-

τικής ανακοίνωσης του Ινστιτού-
του Αρχιπέλαγος, το «Παρατηρη-
τήριο Καταστροφικής Αλιείας» του 
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος έχει ενη-
μερώσει πρόσφατα τις αρμόδιες 
λιμενικές και εισαγγελικές αρχές, 
για τα κατορθώματα και άλλων 
συμπολιτών μας, που μπορείτε να 
δείτε παρακάτω:

Για τα παραπάνω περιστατι-
κά περιμένουμε να εφαρμοστεί ο 
νόμος, αλλά και να λειτουργήσουν 
αποτρεπτικά, έτσι ώστε να σταμα-
τήσει να θεωρείται η ερημοποίηση 
των θαλασσών μας, ως αναφαί-
ρετο δικαίωμα όλων μας. Η προ-
στασία της ζωής στις θάλασσές 
μας δεν είναι ευθύνη λίγων, αλλά 
ευθύνη όλων όσων αντιλαμβανό-
μαστε την κοινή μας υποχρέωση 
να αποτελέσουμε μέρος της άμυ-
νας των θαλασσών μας.

Διεκδικώντας το Δικαίωμα στην... 
Ερημοποίηση των Θαλασσών μας!

Αλιεύση προστατευόμενου είδους καρχαρία από μηχανότρατα Αλίευση του προστατευόμενου σελαχιού Rhinobatos 
cemiculus στην Κω, από ερασιτέχνη ψαρά

Φωτογραφίες ψαροντουφεκά τον οποίο συνέλαβαν πρό-
σφατα στη Ζάκυνθο

Θαλάσσιο λιβάδι ποσειδωνίας στις ακτές τις Πάτμου που 
έχει εμφανώς καταστραφεί από παράνομη αλιεία με μηχα-
νότρατα σε βάθος 28m (ενώ η αλιεία με μηχανότρατα 
επιτρέπεται από βάθη >50μέτρων) - Εικόνα από τη χαρ-
τογράφηση ποσειδωνίας από το ερευνητικό σκάφος του 
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος
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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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ
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