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ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡEΦΟΥΜΕ ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΑ 
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, το ΠΑΚΟΕ 
(Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας, 
σας προσφέρει δωρεάν για 40η συνεχή χρονιά, τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα 
κατάλληλα και ακατάλληλα νερά κολύμβησης σε 217 παραλίες γύρω από την Αττική.

Απο την 25η Ιουνιου 2019 θα ανακοινώνονται συνεχώς τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων σε νερά κολύμβησης για πολλές περιοχές της Ελλάδας και θα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr)

Oπως κάθε χρόνο έτσι, και φέτος 
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικο-
λογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), 
δίνει στη δηµοσιότητα τα απο-
τελέσµατα των ερευνών για 

την ποιότητα των νερών κολύµβησης 
σε παραλίες εντός και εκτός της Αττικής.

Η Επιστηµονική οµάδα του ΠΑΚΟΕ 
τον Μάιο προχώρησε σε δειγµατοληψίες 
νερών κολύµβησης συνολικά 217 
πολυσύχναστων παραλιών. Κάποιες 
από αυτές τις παραλίες –σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα των πιστοποιηµένων 
εργαστηρίων που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ – 
βρέθηκαν κατάλληλες για κολύµβηση, 
κάποιες ακατάλληλες, και κάποιες 
άκρως επικίνδυνες για την ανθρώπινη 
υγεία. Πρόκειται µεταξύ άλλων για 
πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής, της 
Εύβοιας, του Λουτρακίου, της Κορίνθου, 
του Λαυρίου, κ.λ.π.

Τα αποτελέσµατα δίνονται στη 
δηµοσιότητα από την επιστηµονική οµάδα 
του ΠΑΚΟΕ.

Παράλληλα θα ενηµερωθούν όλοι 
οι αρµόδιοι φορείς.

Πληροφορίες για δηµοσιογράφους 
και πολίτες σχετικά µε τις αναλύσεις των 
υδάτων στα τηλέφωνα: 2108100804, 
2108100805.

Οι δειγµατοληψίες συνεχίζονται και 
τον Ιούνιο στις Περιφέρειες και στα νησιά 

Φέτος για πρώτη φορά το ΠΑΚΟΕ και 
οι Επιστηµονικοί του συνεργάτες µεταξύ 
άλλων χηµικοί περιβάλλοντος, βιολόγοι 
και γιατροί συνεχίζουν µέχρι τις 15 Ιουνίου 
τις δειγµατοληψίες σε πολυσύχναστες 
παραλίες των Περιφερειών και των 
νησιών. Και αυτά τα αποτελέσµατα θα 

δίδονται στη δηµοσιότητα σταδιακά από 
25-30 Ιουνίου.

Πως γίνονται οι δειγµατοληψίες 
των νερών κολύµβησης στις παραλίες

Οι δειγµατοληψίες γίνονται σε 
αποστειρωµένα µπουκάλια τα οποία 

ανοίγουν µέσα στη θάλασσα και κλείνουν 
σ΄ αυτήν, από την ακτή σε µήκος 5 µέτρα 
και σε βάθος 30cm .

Στη συνέχεια µεταφέρονται σε 
ψυγείο στα πιστοποιηµένα εργαστήρια 
του ΠΑΚΟΕ, όπου µέσα σε έξι ώρες 
γίνονται οι αναλύσεις.

Το ∆ιοικητικό και Επιστηµονικό 
Συµβούλιο του ΠΑΚΟΕ 

Α. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Π α ν α γ ι ώ τ η ς 

Χριστοδουλάκης - Χηµικός - Γεωλόγος 
Ph.D.

Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ι :  Μ α ν ώ λ η ς 
Μπαχλιτζανάκης ∆ηµοσιογράφος, 
Κωνσταντίνος Παπαλεξάκης Μηχανολόγος 
Μηχανικός

Γενικός Γραµµατέας: Μύρωνας 
Φασουλάκης - Αγγειοχειρουργός

Μέλη: Ναταλία Χριστοδουλάκη – 
Υγιεινολόγος 

Β. Επιστηµονικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: Ηλίας Πανταζόπουλος 

– Παιδοκαρδιολόγος, ∆/ντης Ιατρικού 
Κεντρου Αθηνών

Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Τσαντίρης 
- Ιατρός

Γενικός Γραµµατέας: Μύρωνας 
Φασουλάκης - Αγγειοχειρουργός 

Μέλη: Εµµανουήλ Χριστοδουλάκης 
- Χηµικός Μηχανικός, Παναγιώτης 
Ζαγκανάς Χηµικός 
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Η 
Ελλάδα κάποτε, όχι πολλές δεκαετίες πριν, 
διακρινόταν για τις πεντακάθαρες θάλασσές 
της. Ακόµη και η Αττική, µε όλη την ανθρώπι-
νη επιβάρυνση, διέθετε µερικές εντελώς αµό-
λυντες παραλίες και θαλάσσιες περιοχές. Από 

τότε, πολύ νερό - ή µάλλον... µόλυνση - έχει κυλήσει 
στο αυλάκι και τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί 
έχουν καταστήσει τις περισσότερες από τις παραλίες 
ελάχιστα, ή και καθόλου κατάλληλες για κολύµβηση. 
Mε το αφιέρωµα αυτό στις θάλασσες και στην κολύµβη-
ση, το ΠAKOE επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό 
και τους κατοίκους της Αττικής, ώστε να γνωρίζουν 
µε ποιον τρόπο η θάλασσα µολύνεται, τι µπορούµε να 
κάνουµε όλοι, για να βοηθήσουµε το θαλάσσιο περι-
βάλλον να ανακάµπτει ευκολότερα από τις ρυπογό-
νες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν υπέρµετρα 
και, ιδιαιτέρως σηµαντικό αυτό, ποιες από τις παρα-
λίες της Αττικής είναι κατάλληλες για κολύµβηση. Το 
τελευταίο εξασφαλίζεται από τη διενέργεια µετρή-
σεων και αναλύσεων του µικροβιακού φορτίου στα 
θαλασσινά νερά από τα πιστοποιηµένα εργαστήρια 
του ΠAKOE, ώστε να εξασφαλίσουµε την αντικειµε-
νικότητα και ακρίβεια των µετρήσεων. Στις επόµενες 
σελίδες µπορείτε να διαβάσετε το πλούσιο αφιέρωµα 
που έχει ετοιµάσει το ΠΑΚΟΕ για την καλοκαιρινή σας, 
ποιοτικά ασφαλή, απόλαυση.

1. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
Το θαλάσσιο οικοσύστηµα, κυρίως το παράκτιο, έχει 

την ιδιοµορφία να είναι τελείως σκεπασµένο από νερό, 
αλλά να είναι και εκτεθειµένο στον αέρα και στις χερσαίες 
πηγές ρύπανσης. Στη διαµόρφωση των παράκτιων 
φυσικών οικοσυστηµάτων έχουν συµβάλει και τα τρία 
βασικά στοιχεία της φύσης για χιλιάδες ή εκατοµµύρια 
χρόνια: η θάλασσα, η ξηρά και ο αέρας, δηµιουργώντας 
ένα οικοσύστηµα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: φυτά 
της παράκτιας ζώνης, πουλιά, µικροί και µεγάλοι 
ζωντανοί οργανισµοί, µερικά µάλιστα είδη είναι στον 
κατάλογο των απειλούµενων ειδών (θαλάσσια χελώνα, 
µεσογειακή φώκια κ.ά.). Αναπόσπαστα περιλαµβάνει 
ξηρά (η περίµετρός της ποικίλει από µερικές δεκάδες 
µέτρα έως και µερικά χιλιόµετρα) και θάλασσα έως 
το βάθος των 50 µέτρων. Υπάρχουν τοπία για όλα 
τα γούστα, απότοµες ή σχετικά πιο ήπιες βραχώδεις 
ακτές, µεγάλες ή µικρές αµµώδεις ακτές, παραλίες µε 
βότσαλα, µικρές ή µεγαλύτερες αµµοθίνες (αµµόλοφοι), 
παράκτιοι υγρότοποι (αλυκές, εκβολές χειµάρρων και 
ποταµών, έλη, λιµνοθάλασσες). Το παράκτιο, αλλά και 
το βενθικό περιβάλλον, διαθέτει µία τεράστια ποικιλία 
τοποθεσιών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
κατοικούνται από διαφορετικούς οργανισµούς, ειδικά 
προσαρµοσµένους για τη διαβίωση στα συγκεκριµένα 
µικροπεριβάλλοντα.

Στις αµµώδεις ακτές φιλοξενούνται συχνά φυτά 
όπως: ο κρίνος της θάλασσας (κρινάκια της Παναγίας), 
η µαργαρίτα της άµµου, οι αγριοβιολέτες της άµµου, 
το γιαλόπικρο µε το έντονο κίτρινό του, η αρµυρίθρα, 
οι καµπανέλες, η κακίλη, το γαλανόχορτο, ο κέδρος, το 
σχίνο, το θαµνοκυπάρισσο, η κουκουναριά, το αρµυρίκι, 
η τζιτζιφιά και πολλά άλλα. Κοντά στις ακτές ευδοκιµούν 
φυτά όπως η λυγαριά και η πικροδάφνη, ενώ σε 
παράκτιους υγρότοπους συναντάει κανείς καλάµια και 
βούρλα. Ανάµεσα στα φυτά επιβιώνουν µικρές σαύρες, 
σαλιγκάρια και άλλα µικρά ζώα, τα οποία αποτελούν 
συνήθως τροφή για τα θαλασσοπούλια και τα πουλιά 
της παράκτιας ζώνης. Η αλκυόνα, διάφορα είδη γλάρων, 
πολλά θαλασσοπούλια και παράκτια πουλιά συνθέτουν 
το φτερωτό πλούτο των παράκτιων περιοχών.

Εκτός από την παράκτια ζώνη, οι γνωστότερες 
ζώνες έχουν την ονοµασία πελαγική και αβυσσαία. 
∆ιακρίνουµε το αβιογενές περιβάλλον, τους παραγωγούς 

και τους διασπαστές, βακτήρια και µύκητες. Οι κύριοι 
οργανισµοί είναι βενθικοί κινητοί ή ακίνητοι (Κνιδόζωα, 
Καρκινοειδή, Φορονοειδή, Βρυόζωα κ.ά.). Η ένταση 
της ακτινοβολίας του ηλίου, ιδιαίτερα στην παράκτια 
ζώνη, το θαλασσινό νερό της οποίας είναι εκείνο µε το 
οποίο ερχόµαστε κυρίως σε επαφή, προκαλεί µεταβολές 
στη θερµοκρασία και την αλατότητα του νερού. Η 
ποιοτική και ποσοτική του σύσταση αλλάζει ανάλογα 
µε το βάθος, την απόσταση από την ακτή και τη δοµή 
του βυθού (πέτρες ή άµµος). Το βένθος αποτελεί τη 
βασική τροφή πολλών ειδών των ψαριών που έχουν 
οικονοµικό ενδιαφέρον.

Τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα εµφανίζουν οι 
αµµώδεις περιοχές του βυθού (υποπαραλιακή και 
περιπαραλιακή ζώνη), στους οποίους βρίσκεται µία 
τεράστια ποικιλία µικροπεριβάλλοντων, π.χ. συστάδες 
από «φύκια» (π.χ. λιµιώνες Ποσειδωνίας). Πολύχαιτοι 
δακτυλιοσκώληκες, αχινοί, γαστερόποδα, κεφαλόποδα, 
αστερίες, καβούρια, σπόγγοι, ανεµώνες, ψάρια κ.ά. 
βρίσκουν στη ζώνη αυτή καταφύγιο, αναπαράγονται, 
τρέφονται.

Στις βραχώδεις ακτές φωλιάζουν θαλασσοπούλια 
και άλλα είδη ζώων.

Στη θάλασσα, φύκια και θαλάσσια φυτά, αχινοί, 
κοχύλια, πεταλίδες, αστερίες, καβούρια, ψάρια και 
πολλά άλλα είδη µαρτυρούν την υγεία ή την υποβάθµιση 
(όταν απουσιάζουν) της θάλασσας κοντά στην ακτή.

Όσο και αν ακούγεται παράξενο, στο βυθό η ζωή 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα µεγάλη βιοποικιλότητα 
(όπως για παράδειγµα οι περιοχές υδροθερµικών 
πηγών στα 3000 µέτρα (αβυσσοπελαγική ζώνη) και 
θερµοκρασίες του νερού µέχρι 400 ˚C).

Πολλές φορές στην παράκτια ζώνη οι κινήσεις της 
θάλασσας φέρουν πλαγκτόν ή νυκτόν. Στη φωτοσύνθεση 

αυτού του πλαγκτόν στηρίζεται και η αρχή της θαλάσσιας 
τροφικής αλυσίδας, από µικροσκοπικούς οργανισµούς 
(διάτοµα και δυνοµαστιγοφόρα) που επηρεάζονται 
άµεσα από τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών υλικών 
και τις φυσικές, χηµικές και βιοχηµικές παραµέτρους 
του οικοσυστήµατος.

Ερευνώντας το παράκτιο περιβάλλον της θάλασσας 
καταλαβαίνει κανείς ποσό πολύπλοκο και ταυτόχρονα 
ευαίσθητο, από οικολογική άποψη, είναι αυτό το 
οικοσύστηµα, πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες 
του. Εξαιτίας των πολύπλοκων τροφικών σχέσεων 
που συνδέουν µεταξύ τους τα θαλάσσια είδη, από 
το µικρο-πλαγκτόν µέχρι τη γιγαντιαία Φάλαινα, η 
απώλεια έστω και ενός είδους σε ένα οικοσύστηµα 
µπορεί να φέρει καταστροφικές συνέπειες. Κάθε ένα 
είδος υποστηρίζει άλλες µορφές ζωής. Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, είναι δυνατόν, έστω µια αλλαγή να µην έχει 
επιπτώσεις ένα µεγάλο αριθµό αλληλοεξαρτώµενων 
οργανισµών; Σύµφωνα µε έρευνες, η βιοποικιλότητα 
των κορυφαίων θαλάσσιων αρπακτικών (ιδιαίτερα 
των κητωδών και της φάλαινας) έχει µειωθεί µέχρι και 
90% στους ωκεανούς. Αυτό οδηγεί σε αλλαγές στην 
τροφική αλυσίδα. Το παράδειγµα µε τη θαλάσσια βίδρα 
δείχνει πώς η εξάλειψη ενός θεµελιώδους άρπαγα 
µετασχηµατίζει τη δοµή του τροφικού πλέγµατος. Σε 
απουσία του κυριότερου άρπαγα, ο αχινός αυξάνεται 
εντυπωσιακά, εξαλείφει τα θαλάσσια λιβάδια µε τελική 
κατάληξη την ολοσχερή εξαφάνιση της πολυποίκιλης 
βιοκοινότητας.

Ένα άλλο µικρό δείγµα µε µεγάλες, όµως, διαστάσεις 
λόγω των προβληµάτων που προκαλούν είναι η 
«επιδροµή» από τσούχτρες και µέδουσες στις ελληνικές 
θάλασσες, κυρίως στον Κορινθιακό, τον Πατραϊκό και 
τον Ευβοϊκό, αλλά και σε άλλες περιοχές. Συγκεκριµένα, 
το αδιαχώρητο στις ακτές κολύµβησης γίνεται από την 
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αυξηµένη παρουσία της τσούχτρας, Pelagia noctiluca και 
της µέδουσας «Κοτυλόριζα»(Cotylorhiza turberculata). Ή 
«Πελάγια» (Pelagia noctiluca) µπορεί να περιγραφεί ως 
θαλάσσιος οργανισµός µε τα πλοκάµια που φτάνουν και 
τα 5 µέτρα, µε την ικανότητα να λάµπει στο σκοτάδι, και 
να απελευθερώνει νευροτοξίνη, η οποία, όταν έρχεται 
σε επαφή µε τον άνθρωπο, προκαλεί κάψιµο, φαγούρα 
και πόνο. Αυτό το υπέροχο πλάσµα διανέµεται ευρέως 
σε όλα τα θερµά και εύκρατα νερά των ωκεανών 
του πλανήτη. Η αυξηµένη παρουσία των µεδουσών 
στις Ελληνικές θάλασσες οφείλεται σε ποικίλους 
παράγοντες: σε ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες 
(αυξηµένη θερµοκρασία θάλασσας, πρώιµη άνοιξη) και 
στην µείωση των φυσικών εχθρών, όπως τα δελφίνια, 
τόνοι, σκουµπρί, φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες, κλπ. 
Όσον αφορά τη σχέση της εµφάνισής τους µε την κίνηση 
των πλοίων, µεταφέρονται «ξένα» είδη κολληµένα πάνω 
σε αυτά λόγω µαζικής εισβολής που σηµειώνεται στη 
Μεσόγειο. Τα είδη αυτά δεν είναι µόνο ψάρια αλλά και 
φύκια, µαλάκια, εχινόδερµα καθώς και καρκινοειδή,. 
Μπορεί πάλι να µεταφέρονται µέσω του έρµατος των 
πλοίων, του νερού δηλαδή που φορτώνουν από τη µία 
θάλασσα και ξεφορτώνουν στην άλλη. Η εξάπλωσή 
τους εξαρτάται από τα θαλάσσια ρεύµατα, επειδή η 
κίνησή τους είναι πολύ αδύναµη, (δεν µπορούν να πάνε 
αντίθετα στα ρεύµατα). Αυτό εξηγεί σε ένα βαθµό τις 
διαφορές στην παρουσία των πληθυσµών τους από 
θάλασσα σε θάλασσα.

Είναι αρπακτικά ζώα που τρέφονται από πλαγκτόν και 
προνύµφες ψαριών χρησιµοποιώντας τα κνιδοκύτταρα 
στα πλοκάµια τους.

2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
Σήµερα, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας 

τόσο το παράκτιο περιβάλλον όσο και ο βυθός υπόκεινται 

σε συνεχή υποβάθµιση (ρύπανση, µείωση/υποβάθµιση 
φυσικών πόρων και βιοτόπων), που συχνά δεν είναι ορατή 
στους µη ειδικούς και γι αυτό µας απασχολεί συνήθως 
ελάχιστα. «Θαλάσσια ρύπανση είναι η άµεση ή έµµεση 
προσθήκη από τον άνθρωπο στο θαλάσσιο περιβάλλον 
(συµπεριλαµβανοµένων των εκβολών ποταµών) ουσιών 
ή ενέργειας, η οποία έχει αρνητικά αποτελέσµατα όπως: 
βλάβες στους ζωντανούς οργανισµούς, δυσάρεστες 
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, παρεµπόδιση των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και γενικότερη 
υποβάθµιση της ποιότητας του θαλασσινού νερού». 

Η διοχέτευση των ουσιών γίνεται είτε µέσω 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (ανεξέλεγκτη ή ηµι-
ελεγχόµενη απόρριψη αποβλήτων) είτε µε φυσικές 
διεργασίες (π.χ. επιφανειακή απορροή υδάτων στα οποία 
εκχυλίζονται ή διαλύονται ρυπαντικά συστατικά, χηµικές 
αντιδράσεις και έκπλυση νερού σε κατασκευαστικά 
υλικά µε αποτέλεσµα τη διαλυτοποίηση µετάλλων 
σε αυτό, διαβρωτική δράση του νερού σε µεταλλικές 
κατασκευές κ.λπ.). 

Οι πιο σηµαντικές κατηγορίες ρύπων, που καταλήγουν 
στη θάλασσα, είναι: 
1) Βαρέα µέταλλα (Hg, Pb, Cd κ.α.) 
2) Τοξικά στοιχεία και ενώσεις (As, Sb, CN- κ.ά.) 
3) Ανόργανες ενώσεις (ΝΟ3 -, PΟ4 3-, NO2 - κ.ά.) 
4) Οργανικές ουσίες (φαινόλες, χλωριωµένοι 
υδρογονάνθρακες, απορρυπαντικά, παρασιτοκτόνα, 
χρώµατα βαφής, προϊόντα πετρελαίου κ.ά.). 
5) Ραδιενεργές ουσίες 
6) Παθογόνοι µικροοργανισµοί (βακτήρια και ιοί)

H ρύπανση της θάλασσας, όπως είναι λογικό, 
συγκεντρώνεται κυρίως στις παράκτιες περιοχές, 
όπου η παρουσία του πληθυσµού είναι αυξηµένη, 
υπάρχουν βιοµηχανίες και βιοτεχνίες και ασκούνται οι 
περισσότερες, συνήθως ρυπογόνες, δραστηριότητες. Εκεί, 

όµως, βρίσκονται και τα περισσότερα οικοσυστήµατα. 
Αποτέλεσµα είναι η ρύπανση όχι µόνο να δηµιουργεί 
προβλήµατα ως προς την ποιότητα ζωής και την υγεία 
των ανθρώπων αλλά να προκαλεί και ανεπανόρθωτη 
ζηµιά στα οικοσυστήµατα, διαταράσσοντας τη φυσική 
ισορροπία και δηµιουργώντας τροµερές συνέπειες για το 
µέλλον ειδών ολόκληρων. Η τεχνολογία αποδεικνύεται 
ότι όχι µόνο υπηρετεί τον άνθρωπο, όπως είναι και ο 
στόχος της, αλλά και καταστρέφει το περιβάλλον. Kαι 
βεβαίως πάλι στην τεχνολογία καταφεύγουµε, για να 
βρούµε τρόπους αντιµετώπισης της µόλυνσης, κάτι που 
επιβαρύνει την κοινωνία µε τεράστιο οικονοµικό κόστος. 

Κυριότερες πηγές ρύπανσης της θάλασσας
Αιτίες Ρύπανσης - Πού εντοπίζεται κυρίως
• Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων - Ανοικτή θάλασσα 

και Παράκτιες περιοχές
• Υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιµές και εναπόθεση 

ραδιενεργών καταλοίπων - Ανοικτή θάλασσα
• ∆ιακίνηση πετρελαιοειδών - Ανοικτή θάλασσα και 

Παράκτιες περιοχές
• Καθαρισµός πετρελαιοκηλίδων - Ανοικτή θάλασσα 

και - Παράκτιες περιοχές
• Τουριστική και εµπορική δραστηριότητα - Παράκτιες 

περιοχές
• Εκβολή δικτύων αποχέτευσης και βιοµηχανικών 

αποβλήτων - Παράκτιες περιοχές
• Κατάληψη σηµαντικών θαλασσίων εκτάσεων για 

άλλες δραστηριότητες -Παράκτιες περιοχές
• Στερεά απορρίµµατα και κατάλοιπα από βιοµηχανική 

και κατασκευαστική δραστηριότητα - Παράκτιες περιοχές
• Κατασκευαστική δραστηριότητα στη θάλασσα 

(τούνελ, γέφυρες) - Ανοικτή θάλασσα, Παράκτιες περιοχές
•  Ιχθυοκαλλιέργειες Υπερβολική αλιεία - Παράκτιες 

περιοχές
• Θερµική µόλυνση - Ανοικτή θάλασσα, Παράκτιες 
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περιοχές
• Εκµετάλλευση φυσικών πόρων (π.χ. άντληση 

πετρελαίου) - Ανοικτή θάλασσα
• Από την ατµόσφαιρα-από φυσικά αίτια (π.χ. σεισµοί) 

- Ανοικτή θάλασσα
∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΕΣ, 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
(Η Ο∆ΗΓΙΑ 76/160/(160/ΕΟΚΕΟΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)

Για να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το θαλασσινό 
νερό σε σχέση µε τη ρύπανση-µόλυνσή του, θα πρέπει 
να γνωρίζουµε τις φυσικές, χηµικές και µικροβιολογικές 
παραµέτρους. 

Α. Φυσικές παράµετροι: 
1. TSS – Ολικά αιωρούµενα στερεά (θολερότητα) 

– Η θολερότητα, σπουδαία οικολογική παράµετρος, 
καθορίζει την ικανότητα διέλευσης του ηλιακού φωτός 
µέσα στο νερό που επηρεάζει άµεσα την παραγωγή 
των αυτότροφων φυτών. Προκαλείται ή από φυσική 
αιτία (διάβρωση ή αποσύνθεση οργανισµών µετά το 
θάνατο) ή από τα κολλοειδή και λεπτόκοκκα αιωρούµενα 
στερεά που περιέχονται στα λύµατα και βιοµηχανικά 
απόβλητα και καθιζάνουν στον πυθµένα µε µεγάλη 
δυσκολία. Η µεγάλη θολερότητα αποβάλλει από το 
οικοσύστηµα τα είδη που έχουν αυξηµένες ανάγκες 
στο φως. Ο βαθµός θολερότητας των νερών συνήθως 
λαµβάνεται σαν ενδεικτικό µέτρο εκτίµησης του βαθµού 
της ρύπανσης µε τρεις όµως επιφυλάξεις: α. Είναι δυνατόν 
η θολερότητα να προέρχεται από τη µικρή παρουσία 
κάποιου αδρανούς υλικού, µπορεί και αβλαβούς. β. Η 
έλλειψη θολερότητας δε σηµαίνει αποκλειστικά έλλειψη 
ρύπανσης, γιατί και το διαυγέστερο νερό µπορεί να 
είναι ρυπασµένο από οξέα και τοξικές ουσίες, που δεν 
προκαλούν θολερότητα. γ. Έντονος κυµατισµός µπορεί 
να αυξήσει την θολερότητα. 

2. Θερµοκρασία – Η θερµοκρασία των επιφανειακών 
νερών µπορεί να παρουσιάζει φυσική ηµερήσια και 
εποχιακή διακύµανση λόγω των καιρικών συνθηκών, 
που όµως δεν επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και 
της υδρόβιας ζωής. Μεγάλες και απότοµες µεταβολές 
της θερµοκρασίας παρατηρούνται: 

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

προέρχονται από θερµικούς σταθµούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

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

3. pH (Οξύτητα – αλκαλικότητα) - Το pH παίζει 
σπουδαίο ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστηµα, γιατί 

καθορίζει τη διαλυτότητα και τη χηµική µορφή των 
περισσοτέρων ουσιών που βρίσκονται σ’ αυτό .Η µείωση 
ή η αύξηση του pH είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη 
φωτοσύνθεση και την αναπνοή των οργανισµών του 
θαλάσσιου οικοσυστήµατος και εποµένως σχετίζεται 
µε την παραγωγικότητα της βιοµάζας. Οι φυσιολογικές 
τιµές για τη θάλασσα κυµαίνονται από 6-9, ενώ για το 
πόσιµο νερό από 6,5-8,5. Στην επιφάνεια της θάλασσας 
το pH κυµαίνεται από 8,0 σε 8,3 και εξαρτάται από 
παράγοντες όπως η θερµοκρασία και η αλατότητα 
του νερού. Η τοξικότητα µιας κατηγορίας ρυπαντών 
(π.χ. βαρέα µέταλλα) µεγαλώνει ανάλογα µε το pH. 
Οι χηµικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού διαφέρουν 
απ’ αυτές του γλυκού, λόγω της παρουσίας αλάτων. 
Τα λιγότερα όξινα άλατα, όπως τα ανθρακικά, δις - 
ανθρακικά και βορικά, λειτουργούν ως ρυθµιστές της 
αλκαλικότητας του θαλάσσιου νερού. Η ρυθµιστική αυτή 
ιδιότητα µειώνει την υψηλή όξινη ή αλκαλική σύσταση 
πολλών υγρών αποβλήτων. Έτσι, η τοξικότητα των 
λυµάτων είναι υψηλή στα γλυκά νερά, ενώ µειώνεται 
στη θάλασσα. Η µέτρηση του pH είναι το καλύτερο µέσο 
εκτίµησης των αποτελεσµάτων διάθεσης των όξινων ή 
αλκαλικών αποβλήτων στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Το 
κρίσιµο όριο επιβίωσης για τη ζωή στις λίµνες και τα 
υδάτινα ρεύµατα δεν εξαρτάται από τη µέση τιµή του 
pH (βαθµός όξυνσης) κατά τη διάρκεια ενός έτους αλλά 

από την πιο χαµηλή τιµή του pH. Τέτοιες σύντοµες, αλλά 
επικίνδυνες περίοδοι µε χαµηλές τιµές pH εµφανίζονται, 
κυρίως την άνοιξη κατά την τήξη των πάγων (πλήγµατα 
οξύτητας). Οι διακυµάνσεις του pH µπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσµα το θάνατο πολλών οργανισµών (π.χ. 
πλαγκτόν στο 6,5 και η πέρκα και το χέλι στους 6,4 
και 6,3-6,5 αντίστοιχα). Εάν η τιµή του pH είναι κάτω 
από 6,5, αρχίζουν οι δυσµενείς επιπτώσεις σε όλους 
τους ζωντανούς οργανισµούς και κάτω από pH 5 όλα 
τα ζώα και τα φυτά πεθαίνουν. 

Β. Βιοχηµικές παράµετροι: 
1. B.O.D5 (Βιοχηµικά καταναλισκόµενο οξυγόνο). 

Το οξυγόνο που χρειάζεται για τη βιοχηµική αποδόµηση 
των οργανικών ουσιών από αερόβιους µικροοργανισµούς 
ονοµάζεται B.O.D5 και αποτελεί µέτρο για την εκτίµηση 
της ρύπανσης και για το τι µπορεί να προκαλέσει 
το οργανικό φορτίο των λυµάτων στο περιβάλλον. 
Ως µέτρο χρησιµοποιείται συµβατικά το οξυγόνο, 
που καταναλίσκεται τις πρώτες 5 ηµέρες σε 20°C. H 
µέτρησή τουB.O.D5 µας δείχνει αν οι οργανισµοί που 
λειτουργούν στο υδάτινο οικοσύστηµα βρίσκονται σε 
φυσική ισορροπία. Οι φυσιολογικές τιµές του B.O.D5 
πρέπει να είναι κάτω των 5 mg/lt.

2. C.O.D (χηµικά καταναλισκόµενο οξυγόνο). 
To COD αποτελεί ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο του 
οργανικού φορτίου των λυµάτων. 
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Η ποιότητα των υδάτων επιβαρύνεται δυσµενώς από 
τη διοχέτευση σε αυτά των αστικών, κτηνοτροφικών 
λυµάτων, υγρών αποβλήτων γεωργικής και βιοµηχανικής 
προέλευσης, προϊόντα πετρελαίου, διότι περιέχουν 
σηµαντικές συγκέντρωσης οργανικής ύλης.

Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο, 
δεδοµένου ότι µπορούν να προκαλέσουν αποξυγόνωση 
του νερού και κατά συνέπεια σοβαρή υποβάθµιση του 
υδατικού οικοσυστήµατος. Η κατάσταση επιδεινώνεται 
πολλές φορές µε εκτεταµένη σήψη της οργανικής ύλης. 
Στα πλαίσια αυτά, για την περιγραφή των οργανικών 
θαλάσσιων ρύπων χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες 
παράµετροι : 

• BOD: (Βιοχηµικά καταναλισκόµενο οξυγόνο)
• COD: (χηµικά καταναλισκόµενο οξυγόνο)
TOD: (Ολικά Απαιτούµενο Οξυγόνο)
Όπως καθίσταται σαφές από τα στοιχεία που 

προαναφέρθηκαν, για την αξιολόγηση της έντασης της 
θαλάσσιας ρύπανσης ενδιαφέρει όχι µόνο το είδος αλλά 
και η διάρκεια και η έκταση της ρύπανσης.

 Ο ορισµός που δίνεται για το C.O.D (χηµικά 
καταναλισκόµενο οξυγόνο) είναι η ποσότητα του 
οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη χηµική οξείδωση 
των οργανικών συστατικών ενός αποβλήτου σε CO2 και 
H2O από ισχυρό οξειδωτικό µέσο σε όξινες συνθήκες. 
Κατά τον προσδιορισµό του COD οξειδώνονται όλες 
σχεδόν οι οργανικές ουσίες. Το µειονέκτηµα όµως 
είναι ότι µε το COD µετράται όχι µόνο η βιοδιασπάσιµη 
αλλά και η µη βιοδιασπάσιµη οργανική ύλη. Συνεπώς, 
η µέτρηση του COD είναι κατά κάποιο τρόπο λιγότερο 
αντιπροσωπευτική από τη µέτρηση του BOD5, όταν 
πρόκειται για προσδιορισµό του οργανικού φορτίου 
που υπάρχει στα τυπικά αστικά λύµατα.

 Το C.O.D µπορεί να παρουσιασθεί µειωµένο, 
παρ’ότι υπάρχουν οργανικές ουσίες, οι οποίες όµως ή 
αποδοµούνται δύσκολα βιολογικά (π.χ. κυτταρίνη) ή είναι 
απαγορευτικές για την ανάπτυξη των σαπροφυτικών 
οργανισµών ή είναι τοξικές. Έτσι, για την εκτίµηση 
του απαιτούµενου οξυγόνου, ανεξάρτητα από τη 
βιοαποδοµησιµότητα των αποβλήτων, γίνεται χηµική 
οξείδωση των οργανικών ουσιών των αποβλήτων µε 
εργαστηριακά µέσα και το οξυγόνο που καταναλίσκεται 
ονοµάζεται χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο. 

3. D.O. (∆ιαλυµένο Οξυγόνο - Dissolved Oxygen). 
Είναι η πιο σηµαντική παράµετρος για το χαρακτηρισµό 
της περιβαλλοντικής ποιότητας των υδάτων, αφού η 
έλλειψη Οξυγόνου µπορεί να επιφέρει την κατάρρευση 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων και το θάνατο των 
υδρόβιων οργανισµών από ασφυξία. Συχνά η εµφάνιση 
µεγάλων αριθµών νεκρών ψαριών ή άλλων οργανισµών 
οφείλεται στη µείωση του διαλυµένου Οξυγόνου σε 
µια περιοχή. Οι συνηθέστερες αιτίες για τη µείωση 
των συγκεντρώσεων του διαλυµένου Οξυγόνου είναι 
η ύπαρξη µεγάλου οργανικού φορτίου από απόβλητα, 
η περιορισµένη ανανέωση των νερών µέσω των 
θαλάσσιων ρευµάτων, και η εµφάνιση ευτροφισµού.

Το θαλασσινό νερό εµπλουτίζεται µε το Οξυγόνο 
από τη διάλυση σε αυτό του ατµοσφαιρικού Οξυγόνου 
και επίσης από την παραγωγή του µέσω φωτοσύνθεσης 
που πραγµατοποιούν τα υδρόβια φυτά και κυρίως του 
φυτοπλαγκτού µεταφερόµενο κατόπιν στην ατµόσφαιρα. 
Περίπου το µισό Οξυγόνο του πλανήτη παράγεται 
στις θάλασσες. Το διαλυµένο Οξυγόνο εκτός από τη 
σπουδαιότητά του για τη διατήρηση της θαλάσσιας 
ζωής καθορίζει και τις οξειδοανα γωγικές συνθήκες του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις οποίες επηρεάζονται 
οι περισσότερες χηµικές διεργασίες, που διεξάγονται 
στο θαλάσσιο χώρο.

Για τον προσδιορισµό του Οξυγόνου έχουν αναπτυχθεί 
πολλές µέθοδοι τόσο ογκοµετρικές όσο και ηλε-
κτροχηµικές µε χρήση ηλεκτροδίων και µεµβρανών. Η 

περισσότερο χρησιµοποιούµενη χηµική µέθοδος είναι 
ο ιωδιοµετρικός προσδιορισµός. 

Στα οικιακά λύµατα περιέχονται οργανικές ουσίες 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τροφή από 
άλλους οργανισµούς και ιδιαίτερα από µικρόβια. Αυτοί 
οι οργανισµοί µε οξειδωτικές αντιδράσεις µεταβολίζουν 
τις οργανικές ουσίες καταναλώνοντας γι’ αυτήν τη 
διαδικασία το οξυγόνο που είναι διαλυµένο στο νερό. 
Επειδή το οξυγόνο έχει σχετικά µικρή διαλυτότητα στο 
νερό, καταναλώνεται γρήγορα, όταν υπάρχει µεγάλο 
οργανικό φορτίο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
αναερόβιες συνθήκες. Η ποσότητα του διαλυµένου 
οξυγόνου δεν επηρεάζει άµεσα τα άλγη ή το πλαγκτόν, 
λόγω της αυτοτροφικής τους ιδιότητας, αλλά τα 
µακροασπόνδυλα και τα ψάρια. Συγκέντρωση µικρότερη 
από 7 mg/lt σηµαίνει έλλειψη οξυγόνου που έχει ως 
αποτέλεσµα τη µη επιβίωση των ψαριών και των άλλων 
αερόβιων οργανισµών. Οι φυσιολογικές τιµές του D.O 
κυµαίνονται πάνω από 7 mg/lt.

Γ. Χηµικές παράµετροι: 
1. P-PO4 (Φώσφορος και Φωσφορικά). Ο 

φώσφορος δε βρίσκεται σε µεγάλες ποσότητες στα 

θαλάσσια οικοσυστήµατα. Οι κανονικές του τιµές είναι από 
0,01 έως 0,07 mg/lt. Υψηλότερες τιµές βρίσκονται µόνο 
σε ρυπασµένα νερά. Μπορεί να βρίσκεται σε οργανική 
ή ανόργανη µορφή. Η αναλογία των διαφορετικών 
µορφών εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
νερού, την εποχή του χρόνου και το βάθος. Οι αυξηµένες 
συγκεντρώσεις των φωσφορικών είναι συνέπεια της 
κατάχρησης και διάθεσης των απορρυπαντικών και των 
λιπασµάτων. Η ανίχνευσή τους αποτελεί δείκτη ρύπανσης 
από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αναλογία του 
αζώτου µε το φώσφορο, Ν/P, είναι άµεσα συνδεδεµένη 
µε την επιβίωση πολλών θαλάσσιων οργανισµών. Εάν 
Ν/P=10/1, τότε είναι καλή για ολιγοτροφικά νερά, 
όπως χαρακτηρίζονται τα νερά της Μεσογείου. Όταν 
λύµατα ή απόβλητα επηρεάζουν τη σχέση µεταξύ Ν 
και P στο θαλάσσιο νερό, τότε η αναλογία αυτή είναι 
µικρότερη. Η ύπαρξή τους σε αυξηµένες συγκεντρώσεις 
προκαλεί ευτροφισµό (λιµνών και υδάτων επιφάνειας). 
Ευτροφισµός είναι το φαινόµενο κατά το οποίο υπάρχει 
µία σχετικά απότοµη αύξηση της συγκέντρωσης των 
θρεπτικών ουσιών, ιδίως του φωσφόρου και του 
αζώτου, η οποία έπειτα παραµένει σε υψηλά επίπεδα 
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και έχει ως αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση των φυτικών 
και άλλων οργανισµών που εξαρτώνται απ’ αυτές. 
Κατά το «ALGAL BLOOMS» τα φύκια αυξάνονται σε 
µεγάλο βαθµό λόγω της αυξηµένης συγκέντρωσης των 
θρεπτικών υλικών. Η αύξηση σταµατάει, όταν υπάρχει 
έλλειψη ενός ή περισσότερων στοιχείων. Σ’ αυτό το 
σηµείο τα φύκια πεθαίνουν, προξενώντας ξαφνική 
έλλειψη οξυγόνου, επειδή το περισσότερο οξυγόνο 
χρησιµοποιείται για την αποσύνθεσή τους. Έτσι, το 
«ALGAL BLOOMS» συνήθως συνοδεύεται από το 
θάνατο τεράστιων ποσοτήτων ψαριών. 

2. N-NO3 (Άζωτο, Νιτρώδη και Νιτρικά). 
Η υψηλή συγκέντρωση των νιτρικών είναι δείκτης 
ρύπανσης από λύµατα. Στα περισσότερα οικοσυστήµατα 
το ανόργανο άζωτο είναι το πιο θρεπτικό συστατικό 
που επηρεάζει άµεσα τους παραγωγούς. Η ποσότητα 
του Ν στη χλωρίδα και πανίδα των ωκεανών είναι 
χαµηλή και είναι αποτέλεσµα µικρής ποσότητας της 
βιοµάζας στη µονάδα του όγκου. Οι περισσότερες 
θάλασσες περιέχουν περίπου 0,45 mg/lt. Οι παράκτιες 
περιοχές µπορεί να περιέχουν περισσότερο. Από αυτό 
το 95% περίπου είναι διαλυµένο Ν αέριο και το 65% 
από το υπόλοιπο είναι νιτρικά ή νιτρώδη. Το ποσό των 
νιτρικών αυξάνει µε το βάθος και είναι πολύ χαµηλό στα 
επιφανειακά νερά το καλοκαίρι, όταν καταναλώνεται 
από το φυτοπλαγκτόν. Τα επίπεδα της αµµωνίας στα 
επιφανειακά νερά διαφέρουν πολύ ανάλογα µε την 
εποχή και τα επίπεδα του πλαγκτόν. Τα νιτρικά ιόντα 
σχηµατίζουν άλατα που είναι πιο ευδιάλυτα απ’ όλα 
τα άλλα άλατα. Σε περίπτωση αναγωγής τους σε 
νιτρώδη έχουµε σοβαρές επιπτώσεις όχι µόνο στην 
παραγωγικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήµατος 
αλλά και στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην 
ανθρώπινη υγεία. Τα νερά της Μεσογείου χαρακτηρίζονται 
ολιγοτροφικά. Έτσι οριακές τιµές για τα νερά αυτά 

είναι 0,26 mg/lt. 
∆. Μικροβιολογικές παράµετροι: 
Από τη µια µεριά οι µικροοργανισµοί είναι υπεύθυνοι 

για πολλές ασθένειες που µεταδίδονται µέσω των νερών, 
για την οσµή και τη γεύση του νερού, τη διάβρωση 
των µετάλλων και για τον ευτροφισµό των υδάτινων 
οικοσυστηµάτων. Από την άλλη, είναι υπεύθυνα για 
την αποικοδόµηση των οργανικών ουσιών (ρύπων) 
στα υδάτινα οικοσυστήµατα. Αυτήν την ιδιότητα των 
µικροοργανισµών εκµεταλλευόµαστε στη διαδικασία 
της µικροβιολογικής ανάλυσης νερού για την εξέταση 
του βαθµού µόλυνσης των υδάτων από λύµατα ή και 
άλλων ειδών αποβλήτων, δηλαδή γίνεται έλεγχος της 
καταλληλότητας του νερού για διάφορες χρήσεις, όπως 
κολύµβηση, πόση, κτλ. 

Η “µικροβιολογική εξέταση του νερού” προϋποθέτει την 
αποµόνωση και την καταµέτρηση των µικροοργανισµών 
που περιέχονται σε ένα δείγµα νερού και συµπεριλαµβάνει 
και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

Η ανίχνευση όλων των παθογόνων µικροοργανισµών 
στο νερό είναι πρακτικά αδύνατη, για τον απλούστερο 
λόγο ότι το νερό µπορεί να περιέχει ένα τεράστιο 
ποσοστό αυτών των µικροοργανισµών και θα χρειαστεί 
απαγορευτικά µεγάλος χρόνος, όγκος των δειγµάτων 
του νερού προς ανάλυση και κόστος. Σε περίπτωση 
µόλυνσης των επιφανειακών υδάτων η παρακολούθηση 
των «µικροβιακών δεικτών» διευκολύνει πολύ και 
επιταχύνει την εκτίµηση των παραγόντων κινδύνου 
για την υγεία των καταναλωτών.

Ο πιο σπουδαίος βιολογικός δείκτης για τον έλεγχο 
υγιεινής και της ρύπανσης του νερού είναι η παρουσία 
των βακτηρίων της οικογένειας των Κολοβακτηριοειδών 
- Coliform bacteria. Αποτελούν αδιάψευστο µάρτυρα 
κοπρανώδους µόλυνσης του νερού και κατά συνέπεια της 
συνύπαρξης και παθογόνων µικροβίων. Συγκεκριµένα, για 

τον εντοπισµό του βαθµού κοπρανώδους ή παθογόνου 
δυναµικού χρησιµοποιούνται µικροοργανισµοί που 
χαρακτηρίζονται ως δείκτες µόλυνσης. Είναι η οµάδα 
των ολικών κολοβακτηρίων (Total Coliform), η οµάδα 
των κοπρικών κολοβακτηρίων (Faecal Coliform) και η 
οµάδα κοπρικών στρεπτόκοκκων (Faecal Streptococci), 
διότι η ανίχνευσή τους στα νερά δείχνει την παρουσία 
περιττωµάτων ή λυµάτων από τον άνθρωπο ή ζώα και 
την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών. 

TOTAL COLIFORMS. Τα ολικά κολοβακτηριοειδή 
είναι GRAM αρνητικά αερόβια ή αναερόβια βακτήρια που 
δεν σχηµατίζουν σπόρους και αποικοδοµούν την λακτόζη 
στους 35οC σε 24-48 ώρες. Γενικά αναφέρονται στα γένη 
Escherichia, Enterobacher, Citrobacter, περιλαµβάνονται 
είδη βακτηρίων που ζουν στο παχύ έντερο του ανθρώπου 
και των θερµόαιµων ζώων (ιπποειδή, βοοειδή, χοίροι, 
πουλερικά κλπ.) και αποβάλλονται µε τα λύµατα και 
κτηνοτροφικά απόβλητα. Όλα αυτά εκτός από την 
Escherichia µπορούν να υπάρξουν και σαν ελεύθεροι 
σαπροφυτικοί οργανισµοί που είναι ευρύτατα διαδεδοµένα 
στα επιφανειακά νερά, το έδαφος, τα τρόφιµα. Συνεπώς 
η παρουσία αντιπροσώπων από την οµάδα των ολικών 
κολοβακτηρίων στα φυσικά νερά δεν είναι απόλυτη 
ένδειξη, επιµόλυνσης µε κοπρανώδες Καθιστά όµως το 
νερό ύποπτο και επιβάλλει την περεταίρω διερεύνηση. 
Παρέχει εποµένως ενδείξεις για την ποιότητα του νερού. 
Η ύπαρξη κολοβακτηριοειδών φανερώνει πιθανώς 
κακή συντήρηση του συστήµατος ύδρευσης, πιθανή 
ανάπτυξη παθογόνων βακτηριδίων. 

FECAL COLIFORMS. Αντιθέτως, τα κοπρανώδη 
κολοβακτηριοειδή (faecal coliforms) τα είδη του γένους 
Escherichia και η Klebsiella περιλαµβάνονται είδη 
που ζουν αποκλειστικά στο έντερο του ανθρώπου και 
των θερµόαιµων ζώων και περιέχονται σε µεγάλους 
αριθµούς, της τάξης των εκατοµµυρίων, στα περιττώµατα, 
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λύµατα και κτηνοτροφικά απόβλητα. Παθογόνο και πολύ 
επικίνδυνο από το είδος του γένους Escherichia είναι 
το βακτήριο E-coli (O157:Η7). Η παρουσία τους στο 
νερό αποτελεί σαφή ένδειξη κοπρικής επιµόλυνσης, 
χωρίς όµως να καθιστά το νερό υγειονοµικά επικίνδυνο 
εάν δεν έχει ανιχνευθεί και η παρουσία συγκεκριµένων 
παθογόνων παραγόντων. 

ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ (Enterococcus sp.) όπου είναι 
οι πλέον επικίνδυνοι. Παρουσιάζουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

Λίγα λόγια για τους εντερόκοκκους: 
α. Πρόκειται για gram (+) κόκκους αεροαναερόβιους, 

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

β. Οι πιο συνηθισµένοι είναι ο E. faecalis (90-95%) 
και ο E.faecium (5-10%). 

γ. Αποτελούν σηµαντικό µέρος της φυσιολογικής 
χλωρίδας του γαστρεντερικού και ευκαιριακά του 
γυναικείου κόλπου και του δέρµατος. 

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

ε. Προκαλούν: 
1) Ουρολοιµώξεις, συνήθως µετά από κάθε 

καθετηριασµούς, 
2) Μικροβιαιµία-ενδοκαρδίτιδα (τόσο σε προσθετικές, 

όσο και σε ακέραιες βαλβίδες). Πύλες εισόδου: 
ουροποιητικό, ενδοκοιλιακές ή πυελικές σηπτικές 
περιοχές, τραύµατα, εγκαύµατα, κατακλισεις, διαβητικά 
έλκη, καθετήρες, χολαγγειί της κλπ. 

3) Ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιµώξεις. Σπανιότερα 
λοιµώξεις τραυµάτων, εγκαυµάτων, µηνιγγίτιδα και 
νεογνική σήψη. 

4) Αντιµετωπίζονται µε συνδυασµό πενικιλίνης 
µε αµινογλυκοσίδη. Χορήγηση βανκοµυκίνης (ή 
τεϊκοπλανίνης) µονάχα σε αλλεργία ή σε υψηλού 
βαθµού αντοχή. 

Προέλευση µικροοργανισµών στα επιφανειακά νερά
Οι µικροοργανισµοί στο νερό µπορούν να 

προέλθουν από τον εντερικό σωλήνα των ανθρώπων 
και των θερµόαιµων ζώων. Οι ανθρώπινες πηγές 
µόλυνσης περιλαµβάνουν µη ορθά λειτουργούντες 
σηπτικούς βόθρους, διαρροές αγωγών αποχέτευσης, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, απορρίµµατα 
σκαφών, «ατυχήµατα» κατά τη διάρκεια της κολύµβησης 
και αστικά όµβρια ύδατα απορροής. Στις αστικές 
λεκάνες απορροής, οι βακτηριακοί δείκτες κοπρανώδους 
επιµόλυνσης σχετίζονται σηµαντικά µε την πυκνότητα 
των ανθρώπων. Πηγές µόλυνσης ζωικής προέλευσης 
αποτελούν η χρήση κοπριάς στη γη και η διαβίωση 
ζώων στην απορροή ή σε ρέµατα, τα απορρίµµατα 
εκτρεφόµενων ζώων που διατίθενται ακατάλληλα, τα 
κατοικίδια ζώα (σκύλοι, γάτες), τα άγρια ζώα (ελάφια, 
άλκες, ρακούν, κλπ.) και τα πουλιά (χήνες, περιστέρια, 
πάπιες, γλάροι, κ.λπ.) 

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία
Περισσότεροι παθογόνοι µικροοργανισµοί ανά µονάδα 

όγκου νερού σηµαίνουν µεγαλύτερη παθογένεια, δηλαδή 
µεγαλύτερη πιθανότητα εισόδου των µικροοργανισµών 
στο σώµα του ανθρώπου κατά τις διάφορες χρήσεις 
του και πρόκλησης ασθενειών.

Μη βακτηριακά παθογόνα που συσχετίζονται έντονα 
µε τα επιφανειακά ύδατα είναι τα πρωτόζωα, όπως 
Cryptosporidium spp και Giardia lamblia και οι ιοί 
όπως οι Αδενοιοί, Εντεροιοί, ιός της ηπατίτιδας A, 
ιός της ηπατίτιδας E, Νοροιός και Ροταιός. Τέλος, τα 
κυριότερα βακτηριακά αίτια είναι η Salmonella spp, η 

Shigella spp, το Campylobacter spp, Vibrio cholera, 
Yersinia enterocolitica.

Στην περίπτωση των επιφανειακών υδάτων 
κολύµβησης εγκυµονεί ο κίνδυνος για λοιµώξεις όπως 
γαστρεντερίτιδες, καθώς και για άλλου είδους λοιµώξεις 
όπως ωτίτιδες, παραρινοκολπίτιδες, επιπεφυκίτιδες, 
κερατίτιδες και δερµατίτιδες.

Το υδάτινο περιβάλλον των επιφανειακών υδάτων 
συµµετέχει σε αρκετές περιπτώσεις στον κύκλο διαφόρων 
παρασίτων µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο κίνδυνος 
νόσησης των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
αποτελούν η Σχιστοσωµίαση και η ελονοσία. 

Ε ίνα ι  σηµαντ ική η  µελέτη των βασικών 
µικροβιολογικών παραµέτρων, σε συνδυασµό µε 
τις υπόλοιπες φυσικοχηµικές παραµέτρους, που 
χαρακτηρίζουν τα θαλασσινά νερά προκειµένου να 
σχηµατισθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα για τους κινδύνους, 
που διατρέχουν τα θαλάσσια συστήµατα, από τις 
ανθρώπινες παρεµβάσεις. 

4.  ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
 Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόµετρα ακτών. Ο 

ελληνικός λαός, καθαρά θαλασσινός, ζούσε αρκετά 
χρόνια δεµένος µε το υγρό στοιχείο. ∆υστυχώς, όµως, 
αυτή η σχέση έχει διαταραχθεί σοβαρά. Το 60% του 
πληθυσµού της Ελλάδας κατοικεί στις ακτές. Το 90% 
των τουριστικών επενδύσεων βρίσκονται σε παράκτιες 
ζώνες, αποτέλεσµα του τουρισµού ο οποίος αποτελεί 
για την Ελλάδα µια αυξανόµενη βιοµηχανία, λόγω της 
πληθώρας των επισκεπτών, αλλοδαπών και µη. Αν δούµε 
το πρόβληµα συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη, 
ο πληθυσµός που ζει παράκτια, το 2025 θα φτάσει 
τα 200.000.000 µε ένα αριθµό τουριστών 380-760 
εκατοµµύρια. Τα νούµερα πράγµατι σου προκαλούν αν 
όχι δέος, τουλάχιστον σκεπτικισµό για το µέλλον της 
παράκτιας ζώνης. Έχει υπολογισθεί, ότι το 85% των 
αστικών λυµάτων από 120 παράκτιες Μεσογειακές 
πόλεις, πέφτουν στη θάλασσα χωρίς προηγούµενη 
επεξεργασία. Αν προσθέσουµε τους 12.000 τόνους 
φαινολών, 60.000 τόνους χηµικών αποβλήτων, 100 
τόνων υδραργύρου, 3.800 τόνων µολύβδου, 2.400 
τόνους χρωµίου, 21.000 τόνους ψευδαργύρου έχουµε 
µια πλήρη εικόνα ρύπανσης της λεκάνης της µεσογείου 
από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο, 120.000 
τόνοι πετρελαίου φθάνουν στη Μεσόγειο θάλασ- 
σα. Υπολογίζεται ότι το 1/8 έως 1/4, της παγκόσµιας 
ρύπανσης οικοσυστήµατος από πετρελαιοειδή, πλήτ- 
τει τη Μεσόγειο. Η κρούστα, που δηµιουργείται στην 
επιφάνεια της θάλασσας από το πετρέλαιο, εµποδίζει 
την διέλευση του φωτός, µε ολέθριες επιπτώσεις για 
την υδρόβια ζωή. 

5. Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ 
• Όταν η θάλασσα πρασινίζει, τότε είναι γεµάτη 
σάπια φύκια και πλαγκτόν. 
• Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε είναι γεµάτη 
πετρέλαιο, πίσσες, λάδια, απόβλητα βόθρων. 
• Όταν οι ακτές είναι γεµάτες σκουπίδια υπάρχει 
η πιθανότητα και η ίδια η θάλασσα να είναι 
µολυσµένη. 
• Τα ακάθαρτα νερά είναι πάντα εστίες µικροβίων. 
• Στο βυθό υπάρχουν µόλυβδος και υδράργυρος 
που προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία. 
• Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες, θα 
πρέπει να παίρνουν ορισµένα στοιχειώδη µέτρα: 
• Να µην κολυµπάνε σε νερά που το χρώµα τους 
είναι βαθύ πράσινο. 
• Να µην µπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέλαιο, 

λάδια, απόβλητα βόθρων. Οι βρωµιές αυτές 
προκαλούν καρκίνο της µήτρας, νεοπλασίες και 
χρόνιες δερµατίτιδες. 
• Να µην ρυπαίνουν και να καθαρίζουν τις παραλίες 
από τα σκουπίδια. 
• Να µην αναδεύουν τη θάλασσα όταν υπάρχει 
λάσπη στο βυθό. Η λάσπη της, προδίδει την ύπαρξη 
µόλυβδου και υδραργύρου, που µε την ανατάραξη 
του βυθού µπορεί να µπουν στον οργανισµό µας 
από το στόµα και τους πόρους του σώµατος. 
• Να µην εκτελούν τις σωµατικές τους ανάγκες 
µέσα στη θάλασσα. 
• Πριν κολυµπήσετε αλείψτε τις πιο εµφανείς 
περιοχές του σώµατός σας µε αγνό ελαιόλαδο. 
• Σε περίπτωση που σας τσιµπήσει τσούχτρα αν δεν 
έχετε µαζί σας αµµωνία υγρή να χρησιµοποιήσετε 
άµµο καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας 
επί δεκάλεπτο ένα στρώµα στο σηµείο του 
τσιµπήµατος. 
• Στην περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε 
από τις τσούχτρες, ας απασχοληθείτε µε το να τις 
ψαρεύετε. Το ψάρεµά τους, όµως, θέλει προσοχή. 
Ας προσπαθήσετε µε το εσωτερικό της παλάµης 
σας να τις µαζέψετε µαζί µε το νερό. 
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• Οι καλύτερες ώρες για το άθληµα της κολύµβησης 
είναι οι πρωινές και οι απογευµατινές, επειδή ο 
οργανισµός δεν είναι απασχοληµένος τότε µε την 
πέψη και µπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε µια 
κουραστική προσπάθεια. 
• Όταν ο καιρός είναι βόρειος, βορειοανατολικός στο 
Σαρωνικό, να κολυµπάτε µόνο από το Σούνιο µέχρι 
τη Βουλιαγµένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός ή 
νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το ∆ασκαλειό 
µέχρι τον Ωρωπό είναι απαλλαγµένες από τσούχτρες.

6. Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ: 
Ο Γιατρός του ΠΑΚΟΕ συµβουλεύει να προστατέψουµε 

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

ανθρώπου. Κι αν ακόµη κατορθώνουµε να ξεφύγουµε 
για λίγο από το χάος της πόλης, η φυγή από τη µόλυνση 
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη επειδή η µόλυνση έχει 
προσβάλλει τις θάλασσες, τα ποτάµια, τις λίµνες, τα 
δάση, τα βουνά τον αέρα και το νερό που πίνουµε. Το 
ίδιο συµβαίνει και µε τις διακοπές: εκεί που νοµίζουµε 
ότι κλείσαµε την πόρτα στη µόλυνση, αυτή µας µπαίνει 
από το παράθυρο.

 Στην επιλογή του τόπου των δια- κοπών µας 
πρέπει να βεβαιωθούµε ότι υπάρχει αποχετευτικό 
δίκτυο αλλά τα λύµατα δεν χύνονται στη θάλασσα που 
επιλέγουµε να κάνουµε τα µπάνια µας. Επίσης, πρέπει να 
βεβαιωθούµε ότι υπάρχει καθαρό πόσιµο νερό και πως 
δεν διαπιστώθηκαν πρόσφατα µολυσµατικές ασθένειες. 

7. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: 
• Να ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα θαλάσσιας ρύπανσης 
και να είναι συνειδητοποιηµένος µε όσα βλέπει γύρω του. 
• Να καταγγέλλει οποιοδήποτε φαινόµενο αλλοίωσης 
του θαλασσίου και παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος 
που θα πέσει στην αντίληψή του στα τηλέφωνα του 
ΠΑΚΟΕ (παράνοµες συνδέσεις, ανεξέλεγκτα σκουπίδια 
και απόβλητα, κ.α.). 

• Να εφαρµόζει όσο µπορεί το δεκάλογο του λουοµένου. 

8. ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: 
• Να αρχίσει να υλοποιεί εντατικότερα το περίφηµο 

πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διάσωση της Μεσογείου. 
• Να θεσπιστεί νοµοθετικό πλαίσιο για τη ρύπανση 
της θάλασσας µε επιβολή αυστηρών κυρώσεων και 
να αναλάβει η πολιτεία την υλοποίηση των όσων 
κατοχυρώνονται νοµικά απ’ αυτή. 
• Να συνειδητοποιήσουν οι κρατικοί φορείς ότι 
προτεραιότητα είναι η συνεργασία µε τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις για να έχουµε το ποθητό αποτέλεσµα. 
• Να γίνει εφαρµογή διαχειριστικών στοιχείων για τις 
ευαίσθητες και απειλούµενες περιοχές. • Να γίνει η 
εφαρµογή των ορίων δόµησης για τις παράκτιες περιοχές. 
• Να απαγορευτεί άµεσα η ρίψη οποιονδήποτε λυµάτων 
σε φυσικά στοιχεία και να αναλάβουν οι OTA, φορείς και 
βιοµηχανίες-βιοτεχνίες την ευθύνη τη διαχείρισης τους. 
• Να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη διαδικασία της χορήγησης 
των «γαλάζιων σηµαιών» που εξυπηρετούν µόνο 
εµπορικούς σκοπούς και όχι κοινωνικούς. 

9. ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
Το ΠΑΚΟΕ ιδρύθηκε το 1979 ως ανεξάρτητος 

περιβαλλοντικός φορέας και έκτοτε κάθε χρόνο το 
Μάιο πραγµατοποιεί µετρήσεις σε παραλίες της Αττικής 
και στους γειτονικούς νοµούς. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγµατοποιήθηκε 
έρευνα σε 217 από τις πολυσύχναστες ακτές κολύµβησης 
στην Αττική και στους γειτονικούς νοµούς, που 
χρησιµοποιούνται από τα 5 εκατοµµύρια Αθηναίων 
ως προσιτή και γρήγορη λύση για µια δροσερή βουτιά. 
Από την πλευρά της η Πολιτεία, µέσω του εντεταλµένου 
της οργάνου που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, έχει προχωρήσει στην καθιέρωση 
ελέγχων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, και 
όχι µόνο, στα πλαίσια του προγράµµατος Ελέγχου της 
Ποιότητας των Νερών κολύµβησης µέσω της Ειδικής 
Γραµµατείας Υδάτων. 

α. Οι παράµετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα 
του ΠΑΚΟΕ είναι οι εξής: 

• Κολοβακτηρίδια 
• Εντερόκοκκοι 
• Ε-Coli 
• Φυσικοχηµικές παράµετροι (απορρυπαντικά, 

ορυκτέλαια, φαινόλες) και µη εργαστηριακά εκτιµούµενες 
οπτικές παράµετροι (χρώµα, επιπλέοντα αντικείµενα, 
θολερότητα). Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές 
που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό λουοµένων, 
καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική 
άποψη κ.λπ. 

β. Oι µετρήσεις του ΠAKOE: 
Πιστοί στην ηθική µας υποχρέωση απέναντι 

στους κολυµβητές, το ΠAKOE προχώρησε και 
φέτος, για 40η χρονιά, στην πραγµατοποίηση 
εκτεταµένων δειγµατοληψιών σε 264 παραλίες. 

Με γνώµονα τα αποτελέσµατα αυτών των 
µετρήσεων και την εµπειρία του, έκανε µια 
κατανοµή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τες 
Κατάλληλες (Κ) για κολύµβηση και Ακατάλληλες 
(Α). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 216 (81,81%) 
είναι κατάλληλες παραλίες για κολύµβηση και 
48 (18,19%) είναι ακατάλληλες, σε σύνολο 
264 που αναλύθηκαν. Την έρευνα διεξήγαγε το 
ΠΑΚΟΕ στα ιδιόκτητα πιστοποιηµένα εργαστήριά 
του το Μάιο και την αφιερώνει σε όλους τους 
Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα σε αυτούς που 
κολυµπούν σε αυτά τα νερά.
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1 10:10 Πειραιάς (Πειραϊκή, Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους 346, 
Ψαροταβέρνα «Τα μπλε νερά». Όρια Σχολής Ναυτικών Δοκίμων) 378 130 150 Α

2 10:40 Πειραιάς (Πειραϊκή Κάτω από Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΧΑ») 54 42 6 Α

3 10:50 Πειραιας (Όρια «Μαρίνας Ζέας», Σύνδεσμος βατραχανθρώπων) 144 0 12 Κ

4 11:00 Πειραιάς (Cine «Βοτσαλάκι») 40 0 58 Κ

5 11:10 Πειραιάς (Δημοτικό Κολυμβητήριο) 98 10 20 Κ

6 12:00 Παλαιό Φάληρο (Φλοίσβος, όπισθεν Δημοτική Πινακοθήκη) 156 48 6 Α

7 12:10 Παλαιό Φάληρο (Πλαζ απέναντι από πλατεία Παλαιού Φαλήρου) 40 0 4 Κ

8 12:25 Π. Φάληρο (Παραλιακή, Στάση ΠΑΛΜΥΡΑ Δεξιά Νο 8) 58 0 16 Κ

Α/Α Ώρ
α

Δ
ει

γμ
ατ

ο-
λη

ψ
ία

ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 

κοπράνων
E. coli Εντερόκοκ-

κοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

28 
80,00%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

7 
20,00%

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 2 / 05 / 2019 στις παραλίες της Αττικής από Πειραιά έως Βούλα, και 
αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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9 12:30 Π. Φάληρο (Παραλιακή, Στάση ΠΑΛΜΥΡΑ Αριστερά Νο 9) 58 0 20 Κ

10 12:45 Π. Φάληρο (Στάση ΜΠΑΤΗΣ Δεξιά) 38 0 16 Κ

11 12:58 Π. Φάληρο (Στάση ΜΠΑΤΗΣ Αριστερά) 32 0 10 Κ

12 13:10 Π. Φάληρο (EDEM-Παραλιακή Νο 68,  
έναντι ξενοδοχείου Poseidon) 66 4 22 Κ

13 13:20 Απέναντι καταστήματος «Σκαφάτος» 108 48 28 Α

14 13:20 200μ. αριστερά οργανωμένης πλαζ 66 0 56 Κ

15 13:20 Δεξιά οργανωμένης πλαζ 94 32 16 Κ

16 13:30 Παραλία Αλίμου, Καλαμάκι 60 0 4 Κ

17 13:50 Πλησίον Συνδέσμου Χειμερινών Κολυμβητών 40 28 40 Κ

18 14:10 Άλιμος (Παραλιακή Νο 79 δεξιά καταστήματος «Γρηγόρης») 88 0 4 Κ

19 14:15 Άλιμος (Παραλιακή Νο 79 αριστερά καταστήματος «Γρηγόρης») 116 38 0 Α

20 14:23 Άλιμος (Bikini Beach) 352 66 78 Α

21 14:30 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης  
(Ελεύθερη πλαζ - Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών) 104 24 50 Κ

22 14:39 Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης (Καντίνα) 70 0 2 Κ

23 14:45 Δήμος Γλυφάδας (Οδός Διαδόχου Παύλου, Palace Hotel) 28 0 38 Κ

24 14:55 Δήμος Γλυφάδας (ATRIUM HOTEL ευθεία) 106 20 7 Κ

25 15:15 Δήμος Γλυφάδας (Aspro piato seaside, Παραλία ΑΜΕΑ) 52 0 0 Κ

26 15:25 Δήμος Γλυφάδας (Παραλία Γλυφάδας τέλος δεξιά) 36 0 8 Κ

27 15:30 Δήμος Γλυφάδας (Πνευματικό Κέντρο ΚΑΤΑΡΑΛΑΣ) 128 30 20 Κ

28 15:33 Δήμος Γλυφάδας (Σημείο Εγκατάστασης Ναυαγοσώστη) 126 30 0 Κ

29 15:37 Δήμος Γλυφάδας (Café Nikolas της Σχοινούσας) 50 2 0 Κ

30 15:40 Δήμος Βούλας (Παραλιακή Νηρέως) 176 58 2 Α

31 15:50 Δήμος Βούλας (Πρώην Κέντρο «ΣΜΑΡΑΓΔΙ») 56 4 10 Κ

32 16:05 Δήμος Βούλας (Στάση Πεύκο, πλησίον Café Notos,  
αριστερά σκάλες παιδική χαρά) 24 0 0 Κ

33 16:15 Δήμος Βούλας (Παραλιακή Λεωφόρος Νο 103  
δεξιά Δημαρχείου) 170 36 0 Κ

34 16:23 Δήμος Βούλας (Παραλιακή Λεωφόρος Νο 103  
αριστερά Δημαρχείου) 38 0 0 Κ

35 16:30 Δήμος Βούλας (Αφετηρία Δημοτικής Συγκοινωνίας) 56 0 6 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 
2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 
8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 

Α/Α Ώρ
α

Δ
ει

γμ
ατ

ο-
λη

ψ
ία

ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 

κοπράνων
E. coli Εντερόκοκ-

κοι
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1 10:10 37.829725
23.7705 Δήμος Βουλιαγμένης (Καβούρι, Οδός Ηλιού 5Α) 78 2 0 Κ

2 10:20 37.831239
23.7711 Δήμος Βουλιαγμένης (DIVANI HOTEL) 150 0 58 Κ

3 10:30 37.828867
23.7716 Οδός Ηλιού 27 72 0 2 Κ

4 10:38 37.839094
23.7684 Δεξιά παιδική χαρά και Café «Η τρύπια βάρκα» 32 0 30 Κ

5 10:45 37.817705
23.7682 Αριστερά Café «Η τρύπια βάρκα» 60 0 2 Κ

6 10:55 37.818264
23.7797 Οδός Βάγχου 30 0 6 Κ

7 11:00 37.803830
23.7733 Λαιμός Βουλιαγμένη, απέναντι από Αστέρα 78 0 6 Κ

8 11:10 37.805702
23.7736 Οδός Απόλλων και Λητού, «Oceanis» 90 0 20 Κ

9 11:25 37.805702
23.7736 Ακτή Βουλιαγμένης 96 0 0 Κ

Α/Α Ώρ
α

Δ
ει

γμ
ατ

ολ
ηψ

ία
ς

Συ
ντ

ετ
αγ

μέ
νε

ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

37 
90,20%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

4 
9,80%

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 3 / 05 / 2019 στις παραλίες της Αττικής από Βουλιαγμένη έως Μαύρο Λιθάρι, 
και αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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Α/Α Ώρ
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ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

10 11:35
37.826608
23.7764 Ταβέρνα «Σαρδελάκι –Λάμπρου» 90 0 0

 
Κ

11 11:50 37.823182
23.7765 Λίμνη Βουλιαγμένης 120 24 0 Κ

12 11:52 37.823182
23.7765 Λίμνη Βουλιαγμένης 56 30 56 Κ

13 12:15 37.817928
23.8033 Βάρκιζα (Πλατεία Βάρκιζας, Gol. House) 46 40 26 Α

14 12:25 37.820474
23.8047 Βάρκιζα (Βάρκιζα ανοικτή παραλία πλησίον Basket Tennis) 102 62 0 Α

15 12:30 37.821730
23.8125 Βάρκιζα (Πέταλο) 58 0 0 Κ

16 12:45 Βάρκζα (Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βουλιαγμένης 
NAOBB – ταβέρνα «Απέραντο Γαλάζιο») 66 0 0 Κ

17 13:10 Δημ. Κορωπίου (Παραλία Λουμπάρδα -κεραμοσκεπές ΚΙΟΣΚΙ) 38 36 0 Κ
18 13:20 Δημ. Κορωπίου («Café Mojito») 106 38 0 Κ
19 13:25 Αγ. Μαρίνα (Beach Volley) 96 10 22 Κ
20 13:40 Αγ. Μαρίνα (Ταβέρνα «Γαλάζιο Κύμα» δεξιά) 78 2 36 Κ
21 13:45 Αγ. Μαρίνα (Ταβέρνα «Γαλάζιο Κύμα» αριστερά) 88 0 0 Κ
22 13:50 Αγ. Μαρίνα (Εκκλησία Αγ. Μαρίνας, Ταβέρνα «Λαζάρου») 30 0 0 Κ
23 13:55 Αγ. Δημητρίου (παραλία δεξιά) 24 0 10 Κ
24 13:58 Αγ. Δημητρίου (παραλία μέση στα 50μ.) 64 0 0 Κ
25 14:02 Αγ. Δημητρίου (παραλία αριστερά στα 50μ) 18 0 0 Κ
26 14:05 Αγ. Δημητρίου (τέρμα παραλίας) 46 0 2 Κ
27 14:10 Λαγονήσι (Σύλλογος Ιστιοπλοΐας) 36 0 76 Κ
28 14:25 Λαγονήσι (Café Βali Δεξιά) 54 0 0 Κ
29 14:30 Λαγονήσι (Café Bali Αριστερά) 68 0 0 Κ
30 14:35 Λαγονήσι (Εκκλησία Αγ. Νικόλαος) 54 0 30 Κ
31 14:40 Καλύβια (Στάση «ΛΕΥΚΕΣ») 44 0 0 Κ
32 14:45 Καλύβια (Heaven Beach Bar) 12 2 0 Κ
33 14:50 41 ½ χλμ. Λεωφ. Σουνίου ( Όρια Λαγονήσι – Σαρωνίδας δεξιά) 36 0 24 Κ

34 14:55 41 ½ χλμ. Λεωφ. Σουνίου (Όρια Λαγονήσι – Σαρωνίδας 
αριστερά, απέναντι από φουσκωτά σκάφη) 108 0 24 Κ

35 15:00 Ρέμα Σαρωνίδας 382 130 116 Α
36 15:05 Σαρωνίδα (1ο φανάρι δεξιά) 16 2 2 Κ
37 15:10 Σαρωνίδα (2ο φανάρι δεξιά) 154 4 16 Κ
38 15:20 Σαρωνίδα – Λιμανάκι (Μικρή Παραλία) 126 0 2 Κ
39 15:30 Δ. Σαρωνικού (Παραλία «Μαύρο Λιθάρι») 48 0 18 Κ
40 15:40 Δ. Σαρωνικού (Beach bar «Μαύρο Λιθάρι» - Raila Cafe) 52 0 0 Κ
41 15:55 Δ. Σαρωνικού (Hotel «Μαύρο Λιθάρι») 36 0 130 Α

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. 
για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 
356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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1 10:30 37.727193
23.9082 Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, Edem Resort Hotel 80 6 116 Α

2 10:40 37.718589
23.9174 Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, Στάση Μαβίλη, Κτήμα 48 96 18 0 Κ

3 10:45 37.718854
23.9224

Δήμος Αναβύσσου (οικισμός Αγ. Νικολάου, δεξιά οργανωμένης 
παραλίας) 52 56 0 Α

4 10:50 37.718642
23.9226

Δήμος Αναβύσσου (μέση οργανωμένης παραλίας) 48 30 20 Κ

5 10:55 37.717273
23.9237

Δήμος Αναβύσσου (Αριστερά οργανωμένης παραλίας NUEVO 
Local Beach Bar) 116 46 20 Κ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 6 / 05 / 2019 στις παραλίες Αττικής από Σαρωνίδα έως Λαύριο, και 
αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

Α/Α Ώρ
α

Δ
ει

γμ
ατ

ολ
ηψ

ία
ς

Συ
ντ

ετ
αγ

μέ
νε

ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

29 
80,60%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

7 
19,40%
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Α/Α Ώρ
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ατ
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ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

6 11:05 37.724301
23.9328 Δήμος Αναβύσσου, Kouros Club 86 2 10 Κ

7 11:15 37.724792
23.9338 Δήμος Αναβύσσου (Hawai Beach Bar) 70 24 4 Κ

8 11:20 37.725988
23.9350 Δήμος Αναβύσσου (στα 200μ.) 68 10 20 Κ

9 11:25 37.726281
23.9381 Δήμος Αναβύσσου (Πλησίον παιδικής χαράς) 60 50 14 Κ

10 11:35 37.724867
23.9413 Δήμος Αναβύσσου Αρχές 50 2 16 Κ

11 11:50 37.722853
23.9447 Δήμος Αναβύσσου (L’amico, Σημείο ναυαγοσώστη) 66 0 10 Κ

12 12:00 37.720861
23.9467 Δήμος Αναβύσσου (ουζερί «Βασίλης») 56 12 16 Κ

13 12:05 37.704023
23.9404 Δήμος Π. Φώκαιας (οικισμός θυμάρι) 138 0 28 Κ

14 12:10 37.702760
23.9402 Δήμος Π. Φώκαιας (στάση) 80 38 40 Α

15 12:15
37.7007714

23.9404 Δήμος Π. Φώκαιας, (Τέλος παραλίας, αποδυτήρια) 58 0 16 Κ

16 12:25 37.696558
23.9380 Παραλιακή οδός και Αγ. Παρασκευής 82 24 4 Κ

17 12:35 37.694792
23.9386 Μέση 60 0 40 Κ

18 12:40 37.695243
23.2373 Τέλος, ταβέρνα «Αγνάντι» 16 16 6 Κ

19 12:40 37.690965
23.9389 Castu bar 36 0 0 Κ

20 12:50 37.689461
23.9393 Αγ. Αθανασίου Οικισμός «Άσπρος Μύλος» 32 0 60 Κ

21 13:05 37.681984
23.9413 Οικισμός Όρμος καταφυγή – είσοδος 118 64 50 Α

22 13:15 37.680835
23.9429 Εκκλησία Παναγία Καταφυγιώτισα 126 0 2 Κ

23 13:20 37.680020
23.9429 Ταμπέλα Σύλλογος «Ποσειδών» 32 66 10 Α

24 13:25 37.666852
23.9686 Οικισμός «Χάρακα» είσοδος 40 0 10 Κ

25 13:30 37.666852
23.9712 Χάρακας beach 24 10 0 Κ

26 13:40 37.666866
23.97725 Δεξιά NAVEX (σκάφη) 34 0 8 Κ

27 13:55 37.664419
23.9747 Αριστερά Freezbe beach bar 12 0 20 Κ
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Α/Α Ώρ
α
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ατ
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ντ

ετ
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μέ
νε

ς
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

28 14:20 37.66279
23.9907

Λεγραινά, Δεξιά Α’ εισόδου προς παραλία (όπισθεν 
εγκαταλελειμμένου κτιρίου) 122 8 0 Κ

29 14:35 37.661478
24.0005

Λεγραινά (Ψαροταβέρνα «Η Μαρίδα», Παρ/κή και Λεωφ. 
Θησέως) 20 32 0 Κ

30 14:45 37.658223
24.0137 Λεγραινά (Παραλία Zum Strand, πλησίον Café Σούνιο Grecotel) 84 0 2 Κ

31 15:00 37.651056
24.0101 Λαύριο (οδός Λαυρίου - Σουνίου 112χιλ.) 104 0 10 Κ

32 15:20 37.080095
24.0632 Λαύριο (Κατασκηνώσεις μελλίσι) 22 42 0 Α

33 15:25 37.681356
24.0651 Λαύριο (ακτή Πάνορμος) 146 62 0 Α

34 15:40 37.715501
24.0640 Λαύριο (παραλία «Μαύρη πέτρα» αρχή) 94 0 0 Κ

35 15:40 37.719565
24.0616 Λαύριο (παραλία «Μαύρη πέτρα» τέλος, Café Rock) 52 4 6 Κ

36 16:05 37.716630
24.0635 Λαύριο (150μ. μετά) 56 0 0 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. 
για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 

356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.
250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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1 11:59 38.409038
23.6326 Αυλίδα (φάρος Αυλίδας) 34 2 2 Κ

2 12:10 38.407287
23.6310 Αυλίδα (κρασιά «Μαλαματίνα») 56 4 20 Κ

3 12:15 38.400955
23.628 Αυλίδα (Ταβέρνα «Παράδεισος») 16 0 24 Κ

4 12:20 38.378688
23.631 Αυλίδα, Λεωφ. Ποσειδώνος 125 40 2 40 Κ

5 12:30 38.356031
23.650 Αυλίδα, Οικισμός «ΜΟΡΦΑΣ» 44 4 24 Κ

6 12:50 38.349814
23.663 Δημ. Τανάγρας, Δήλεσι (Παραλία «πλάκα», παιδική χαρά) 36 6 14 Κ

7 13:10 38.349973
23.666 Δημ. Τανάγρας, Δήλεσι (ταβέρνα «Καρανιώνης») 46 6 30 Κ

8 13:20 38.346975
23.668 Δήλεσι (ΚΑΠΗ) 76 0 4 Κ

9 13:30 38.346075
23.669 Δήλεσι (πλατεία δεξιά parking) 64 0 0 Κ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 7 / 05 / 2019 στις παραλίες Αυλίδας – Ωρωπού και αποτελεσμάτων 
Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

Α/Α Ώρ
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ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

32 
82,00%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

7 
18,00%
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10 13:40 38.343491
23.669 Δήλεσι (Ψαροταβέρνα «Μπακλάκος») 102 0 82 Α

11 13:45 38.339357
23.681 Δήλεσι (με κατεύθυνση προς Χαλκούτσι, οδός 1η Δηλεσίου) 24 0 130 Α

12 13:50 38.340189
23.681 Δήλεσι (Ναυτικός Όμιλος «Αγριλέζας») 16 0 18 Κ

13 13:55 38.340261
23.681 Δήλεσι (150μ. μετά από Ναυτικό Όμιλο) 28 0 30 Κ

14 14:05 38.336374
23.707 Χαλκούτσι (Οδός Γεωργίου Μαγούλη και Ίριδος) 38 0 58 Κ

15 14:15 38.332588
23.716 Χαλκούτσι (Ταβέρνα «Αυλή») 96 2 96 Α

16 14:25 38.332922
23.714 Χαλούτσι («Το στέκι του Κώστα») 96 0 66 Κ

17 14:28 38.335824
23.719  Χαλκούτσι («Solybar») 74 0 20 Κ

18 14:30 38.337933
23.723 Χαλκούτσι («παιδική χαρά») 46 0 32 Κ

19 14:40 38.338237
23.725 Χαλκούτσι (BAATCLUB) 58 2 122 Α

20 14:50 38.334972
23.728 Χαλκούτσι (Ευβοϊκό Κέντρο, Θάλασσα Αλκυονής) 68 0 70 Κ

21 14:55 38.335407
23.731 Χαλκούτσι, Οδός Αντιγόνης 58 0 38 Κ

22 15:10 38.319815
23.786 Ωρωπός (Ωδείο Ωρωπού) 4 0 30 Κ

23 15:15 38.322549
23.800 Ορωπός (ψαροταβέρνα «Ευβοϊκός») 58 0 4 Κ

24 15:20 38.323693
23.802 Ωρωπός (ναυαγοσώστης) 96 0 30 Κ

25 15:25 38.324878
23.804 Ωρωπός (Café «Φάρος») 144 0 8 Κ

26 15:30 38.327489
23.807 Ωρωπός («Φάρος») 48 0 138 Α

27 15:40 38.320261
23.818 Ωρωπός (Hotel «Αλκυονίς») 22 0 84 Α

28 15:45 38.320479
23.819 Ωρωπός (ψαροταβέρνα «Νίκος») 12 0 2 Κ

29 15:50 38.320958
23.819 Ωρωπός (συγκρότημα κατοικιών «Αργώ») 14 0 0 Κ

30 15:55 38.310131
23.832

Κάλαμος (Παρ/κή και οδός Καλαμάτας, Συγκρότημα κατοικιών 
«Πεύκη») 24 0 2 Κ

31 15:58 38.305734
23.855 Κάλαμος (Παρ/κή Μαρκόπουλου και Πράσινου Λόφου) 66 2 4 Κ

32 16:00 38.306512
23.859 Κάλαμος (σουβλάκια «Βλαστός») 152 0 4 Κ

33 16:05 38.300051
23.877 Κάλαμος (Café Rock) 16 0 22 Κ

Α/Α Ώρ
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ς
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 
cfu/ 100 ml

ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι
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Α/Α Ώρ
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ς

ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

34 16:10
38.246822

23.880 Κάλαμος (πρώην «Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική») 10 0 0 Κ

35 16:15 38.29145
23.900 Café «Μαριάνα» 24 0 6 Κ

36 16:30 38.297417
23.903 Τέλος παραλίας «Φοίνικες» 70 0 0 Κ

37 16:40 38.294178
23.919 Hotel Calamos 48 0 102 Α

38 16:45 38.293595
23.919 Dolphin beach 30 0 0 Κ

39 16:50 38.290982
23.927 Παρ/κη Αγκώνα και Πλατάνων 30 0 24 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. 
για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 
356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 50 100 



20    ΦΑΚΕΛΟΣ / ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

1 10:45 37.946419
23.5408 Αμπελάκια, Ακτή Θεμ/κλέους Νο 9 4 - 4 Κ

2 10:50 37.940205
23.5387 Σελήνια, Ακτή Θεμ/κλέους, αριστερά γηπέδου basket 62 - 20 Κ

3 11:00 37.934158
23.5364 Ταβέρνα «Ορίζοντες» 134 - 0 Κ

4 11:10 37.932273
23.5362 Ταβέρνα «Βοτσαλάκια», δεξιά εκκλησίας Αγ. Νικολάου 24 - 0 Κ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 09 / 05 / 2019 στις παραλίες Σαλαμίνας, και αποτελεσμάτων  
Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

46 
97,90%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

1 
2,10%
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5 11:20 37.929076
23.5398 Παραλία «Φλώρα» 6 - 0 Κ

6 11:45 37.910464
23.5121 Εστιατόριο «Βίγκλα» 34 - 0 Κ

7 11:50 37.911761
23.5128 Ταβέρνα «Κανέλος» 86 - 60 Κ

8 12:00 37.901733
23.5020 Ταβέρνα «Η ωραία γυάλα» 28 - 10 Κ

9 12:15 37.902252
23.5038 Εκκλησία Αγ. Νικόλαος 36 - 4 Κ

10 12:35 37.902252
23.5041 Λιμνώνας 24 - 0 Κ

11 13:00 37.900581
23.4954 Δημητράνη 32 - 12 Κ

12 13:10 37.900803
23.4957 Δημητράνη 44 - 4 Κ

13 13:15 37.899932
23.4920 Κύριζα, ακτή Κύριζας, οδός Σπύρου Βασιλείου 62 - 20 Κ

14 13:20 37.899345
23.4895 Οδός Δ. Πάλλα 172 - 0 Α

15 13:25 37.890578
23.4864 Δημητρανίου και Αμάλθειας 36 - 4 Κ

16 13:40 37.924701
23.4466 ΝΑΤΟ, Café Aqua 40 - 0 Κ

17 13:58 37.925977
23.442 ΝΑΤΟ, Οδός Διστόμου 54 - 6 Κ

18 14:05 37.925244
23.4484 Παρ/κή Αγ. Φανουρίου 34 - 0 Κ

19 14:10 37.923158
23.4670 Αιάντειο 50 - 2 Κ

20 14:20 37.923035
23.4684 Café Cortese 6 - 0 Κ

21 14:30 37.928555
23.4741 Λουνα παρκ 10 - 0 Κ

22 14:35 37.930085
23.4750 Hotel island 22 - 2 Κ

23 14:40 37.925805
23.4722 Supermarket Lidl 72 - 4 Κ

24 15:10 37.880266
23.4415 Κολώνες, οδός Μίνωος 88 - 0 Κ

25 15:25 Σατερλί 0 - 24 Κ

26 15:40 37.875279
23.4426 4 κολώνες, φάρος 4 - 56 Κ

27 15:45 37.876585
23.4436 Αλμυρίκια τέλος οδού Αγγελάκου 40 - 2 Κ

Α/Α Ώρ
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι
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28 15:50 37.874805
23.4460 4 κολώνες, τέλος οδού Πριάμου 8 - 0 Κ

29 16:00 37.873350
23.4569 Περιστέρια, ουζερί «Καλαμιές» 60 - 0 Κ

30 16:10 37.878391
23.4606 Αγ. Νικόλαος 96 - 0 Κ

31 16:20 37.883355
23.4683 Περόνι, Μεταμόρφωση Σωτήρος, τέλος οδού Ρόδων 30 - 2 Κ

32 16:26 37.886045
23.234692 Τέλος οδού Μεταμόρφωσης Σωτήρος 10 - 4 Κ

33 16:30 37.888734
23.477 Μαρούδι, Γραφείο Εξωραϊστικού Συλλόγου «Αίας» 30 - 6 Κ

34 16:35 37.888623
23.478 Δίπλα από όμιλο αλιέων 16 - 0 Κ

35 17:05 37.897518
23.484 Περόνι, Παραλία δεξιά 34 - 4 Κ

36 17:10 37.896000
23.485 Περόνι, Παραλία αριστερά 4 - 10 Κ

37 17:40 37.904573
23.408 Δεξιά ταβέρνας «Μελτέμι» 8 - 0 Κ

38 17:50 37.903078
23.408 Πέταλο Παρ/κής 38 - 2 Κ

39 17:55 37.900228
23.409 Τέλος Παρ/κης 16 - 4 Κ

40 19:00 37.996032
23.519 Μπάτσι,Γήπεδο basket 24 - 4 Κ

41 19:10 37.998095
23.479 Μπάτσι, Ταβέρνα «Μαϊστράλι» 10 - 10 Κ

42 19:20 37.945252
23.477 Μπάτσι, Οδός Κοιμ. Θεοτόκου «Μπλε λιμάνι» 24 - 0 Κ

43 19:25 37.991959
23.473 Βασιλικά, Ταβέρνα «Μαργαρίτα» 50 - 20 Κ

44 19:28 37.990682
23.474 Παραλία Βασιλικό, μέση 32 - 50 Κ

45 19:30 37.98946
23.475 Παραλία Βασιλικό τέλος 10 - 6 Κ

46 19:40 37.983774
23.477 Ταβέρνα «Ostria» 32 - 2 Κ

47 20:40 37.964651
23.556 Πορθμείο 20 - 20 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. 
για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 
356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι
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1 10:45
37.818572

24.048
Κερατέα (2ο Λιμανάκι Δασκαλειού) δεξιά 24 70 60 Α

2 10:55
37.821444

24.046
Κερατέα (2ο Λιμανάκι Δασκαλειού) αριστερά 52 0 12 Κ

3 11:00
37.826454

24.043
Κερατέα (ταβέρνα «Κοράλι», Λιμανάκι Αγ. Μαρίνας 
Δασκαλειού) 152 116 278 Α

4 11:20
37.833835

24.049
Κερατέα (Κακιά Θάλασσα, Café «Βράχος») 42 0 10 Κ

5 11:25
37.835124

24.050
Κερατέα (γήπεδο τέννις) 46 0 50 Κ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 10 / 05 / 2019 στις παραλίες Αττικής από Κερατέα έως Ραφήνα, και 
αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

27 
77,10%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

8 
22,90%
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι
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6 11:30
37.836024

24.047
Κερατέα (ταβέρνα «Γιωργακάκης») 24 0 0 Κ

7 12:00
37.869975

24.018
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι, (Δημ. ΠΛΑΖ δεξιά) 38 0 0 Κ

8 12:05
37.866970

24.039
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι, (Δημ. ΠΛΑΖ αριστερά) 76 0 62 Κ

9 12:10
37.868266

24.032
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (αριστερά από ιστιοπλοϊκά) 36 0 4 Κ

10 12:20
37.868368

24.031
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (ταβέρνα «Ψαροπούλα») 58 0 40 Κ

11 12:37
37.868401

24.031
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (Ταβέρνα – ουζερί) 66 24 86 Α

12 12:35
37.868376

24.032
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (Supermarket «Κρητικός») 16 0 16 Κ

13 12:39
37.872528

24.020
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (ταβέρνα «Θαλασσοταραχή») 28 0 10 Κ

14 12:41
37.881098

24.014
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (παραλία «Καλός γιαλός», ταβέρνα 
«Καλός γιαλός») 60 0 44 Κ

15 12:44
37.882937

24.014
Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι (Στη μέση παραλίας «Καλός γιαλός») 130 0 172 Α

16 13:45
37.920986

24.027
Βραυρώνα (οικισμός Πολυτεχνείου) 2 0 2 Κ

17 13:50
37.920920

24.014
Βραυρώνα (Καντίνα) 160 130 0 Α

18 13:55 Βραυρώνα (Hotel «DOLCE ATTICA RIVIERA») 206 0 98 Α

19 14:20
37.936200

24.012
Αρτέμιδα, Εκκλησία Κοιμ. Θεοτόκου 58 0 20 Κ

20 14:30
37.945386

24.017
Αρτέμιδα (Ναυτικός Όμιλος Νέας Αρτέμιδος) 66 0 40 Κ

21 14:35
37.967886

24.006
Αρτέμιδα (Ταβέρνα «Φεβρωνία») 78 2 0 Κ

22 14:40
37.971298

24.008
Αρτέμιδα (παιδική χαρά) 14 0 0 Κ

23 14:45
37.980278

24.009
Λούτσα (Παραλία, Στάση «Τούντα») 20 0 0 Κ

24 14:50
37.982161

24.010
Λούτσα (οδός Αρτέμιδος 204, Café «Palazzo») 24 0 0 Κ

25 14:55
37.984409

24.011
Λούτσα (παλαιό τέρμα, περίπτερο «Αναπήρου») 18 0 0 Κ

26 15:00
37.986410

24.014
Λούτσα (γήπεδο ποδοσφαίρου Αρτέμιδος) 40 6 0 Κ

27 15:15
38.016945

24.013
Ραφήνα Οδός (Ιδαλίου και Αργοναυτών) 20 0 22 Κ
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

28 15:25
38.013948

24.011
Ραφήνα (οδός Θάλειας) 20 0 0 Κ

29 15:35
38.015564

24.011
Ραφήνα (ταβέρνα «Παράγκα») 74 0 0 Κ

30 15:40
38.016445

24.010
Ραφήνα (supermarket Lidl) 38 0 6 Κ

31 15:45
38.018240

24.011
Ραφήνα (ταβέρνα «Τζίτζικας») 18 0 2 Κ

32 16:20
38.037999

24.001
Μάτι (ταβέρνα «Αργώ») 100 0 100 Α

33 16:32
38.044620

23.999
Μάτι (Παρ/κή και οδός Κυκλάδων) 114 70 196 Α

34 16:55
38.059618

23.997
Αγ. Ανδρέας (Ταβέρνα «Καλαμαράκια») 130 0 48 Κ

35 17:00
38.060837

23.997
Αγ. Ανδρέας (εκκλησία Αγ. Ανδρέα) 68 2 10 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. 
για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 
356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 50 100 

Υπεύθυνη μικροβιολογικών αναλύσεων: Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου - Βιολόγος – Φυτοπαθολόγος. 
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1 12:10 38.068791
23.997 Ζούμπερι (Divers Club Café) 70 61 0 Α

2 12:15 38.070145
23.996 Ζούμπερι (Parking του Divers Club Café) 27 0 13 Κ

3 12:20 38.070427
23.996 Ζούμπερι (La Costa club) 147 140 0 Α

4 12:30 38.070501
23.995 Ζούμπερι (Café «Ζούμπερης») 257 236 14 Α

5 12:35 38.073227
23.993 Ζούμπερι (Blue Shark) 95 60 0 Α

6 12:45 38.079597
23.989 Ζούμπερι (οδός Λ. Ποσειδώνος Νο 29) 123 207 0 Α

7 12:50 38.081316
23.987 Νέα Μάκρη (ταβέρνα «Κοράλι») 62 0 9 Κ

8 12:55 38.082452
23.986 Νέα Μάκρη (Honey Moon) 2 0 3 Κ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ε 504Α-2

Πίνακας Θέσεων Δειγματοληψίας στις 22 / 05 / 2019 στις παραλίες της Ανατολικής Αττικής, και αποτελεσμάτων 
Μικροβιολογικής Ανάλυσης σε θαλασσινό νερό με την μέθοδο διήθησης σε μεμβράνες (MF).
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

17 
54,80%

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

14 
45,20%
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ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

cfu/ 100 ml
ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Κ)

ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ 

(Α)

Κολοβα-
κτηρίδια 
κοπρά-

νων
E. coli Εντερό-

κοκκοι

9 13:00 38.084857
23.987 Νέα Μάκρη Παραλία (οδός Ποσειδώνος Hotel Nireus) 173 114 7 Α

10 13:05 38.086280
23.984 Νέα Μάκρη Παραλία (Thomas beach) 95 9 4 Κ

11 13:10 38.087267
23.983 Νέα Μάκρη Παραλία («ΔΩΔΩΝΗ») 218 26 0 Α

12 13:13 38.089242
23.981 Νέα Μάκρη Παραλία (ταβέρνα «Σέσουλα») 228 21 0 Α

13 13:15 38.091098
23.982  Νέα Μάκρη Παραλία (ταβέρνα «Πλοκάμι») 102 31 0 Κ

14 13:20 38.093316
23.981 Νέα Μάκρη Παραλία («Αύρα») 10 83 21 Α

15 13:25 38.100718
23.980 Νέα Μάκρη Παραλία (Νηρέως 16 και Αχιλλέως) 115 0 0 Κ

16 13:35 38.10445
23.980 Μαραθώνας (hotel «Golden coast») 205 116 60 Α

17 13:45 38.105633
23.981 Μαραθώνας (oδός Χρυσής Ακτής Νο 150) 20 0 0 Κ

18 13:55 38.108487
23.981 Μαραθώνας (Beach bar «La plaza») 18 13 0 Κ

19 14:10 38.110021
23.982 Μαραθώνας (Παραλία Μαραθώνα, αδιέξοδο) 33 11 0 Κ

20 14:25 38.116835
23.989 Μαραθώνας (παλιά ταβέρνα «Τα κύματα») 17 21 60 Κ

21 14:30 38.118089
23.991 Μαραθώνας (Οδός Ξενοφώντος Café «Αυλαία») 30 0 0 Κ

22 14:38 38.122281
23.997 Μαραθώνας (ταβέρνα «Αλεξάνδρα») 45 33 0 Κ

23 14:55 38.123940
23.998 Μαραθώνας (ταβέρνα «Τα 3 αδέλφια») 32 4 0 Κ

24 15:00 38.136148
24.018 Παραλία Σχοινιά, (παραλία αρχή, πλησίον «Rusty Cannon») 58 39 0 Α

25 15:10 38.143302
24.047 Παραλία Σχοινιά (πεύκα δεξιά) 35 39 0 Α

26 15:20 38.143548
24.048 Παραλία Σχοινιά (πεύκα μέση) 5 0 0 Κ

27 15:25 38.143124
24.049 Παραλία Σχοινιά (πεύκα αριστερά) 10 7 0 Κ

28 15:35 38.142906
24.051 Παραλία Σχοινιά (πεύκα τέλος) 23 13 0 Κ

29 15:55 38.179859
24.059 Αγ. Μαρίνα λιμάνι 105 59 0 Α

30 16:10 38.183313
24.057 Αγ. Μαρίνα (Αριστερά προβλήτας, τέρμα χωματόδρομου) 58 41 0 Α

31 16:25 38.182260
24.057 Αγ. Μαρίνα, Οδός Ειρήνης 13 9 0 Κ

Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. 
για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 
356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986.

250 50 100 
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ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ …2018 ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 15-5-2019 ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ’’ ΕΙΝΑΙ … ΠΕΡΥΣΙΝΑ ΔΗΛΑΔΗ 

ΤΟΥ 2018 (ΙΟΥΛΙΟΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 2019. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»  
ΕΙΝΑΙ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ)

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

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

«ΜΑΪΜΟΥ» 
ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ 
ΣΗΜΑΙΕΣ
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Η 
Ελληνική Εταιρία Προστασί-
ας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ) εκµε-
ταλλευόµενη την ανυπαρξία 
νοµοθετικού πλαισίου σε ότι 
αφορά το πρόγραµµα «Γαλά-

ζιες Σηµαίες», χρηµατοδοτείται από 
όλους τους φορείς που θέτουν υπο-
ψηφιότητα γι’ αυτές καθώς και από 
χορηγούς που στηρίζουν το πρόγραµ-
µα. Επιπλέον χωρίς να διαθέτει δικά 
της πρωτογενή στοιχεία χρησιµοποι-
εί δωρεάν, αυτά που παράγει η Ειδική 
Υπηρεσία Υδάτων (Ε.Υ.Υ) του ΥΠΕΚΑ,  
χρηµατοδοτούµενη από τους Έλληνες 
Φορολογούµενους Πολίτες.  

Χωρίς νοµική υπόσταση είναι το 
πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» που 
υλοποιείται κάθε χρόνο από την Ελλη-
νική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(Ε.Ε.Π.Φ), που είναι ο «επίσηµος φορέ-
ας», ο «εθνικός συντονιστής», αφού 
σύµφωνα µε ενδελεχή έρευνα που 
έκανε το ΠΑΚΟΕ, σε βάσεις νόµων 
και νοµολογίας της ηµεδαπής (νοµι-
κή σελίδα του ΣτΕ, νοµική ιστοσελίδα 
«νόµος»)δεν προέκυψε κάποιο ελλη-
νικό νοµοθέτηµα ή απόφαση Ελληνι-
κού ∆ικαστηρίου που να διέπει ή να 
αναφέρεται στο πρόγραµµα «Γαλάζιες 
Σηµαίες». Επιπλέον σε έρευνα και στη 
νοµική βάση της Ε.Ε την CELEX, δεν 
βρέθηκε κάποιος κανονισµός ή οδη-
γία που να διέπει συγκεκριµένα τη 
λειτουργία του προγράµµατος αυτού. 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στο ως 
άνω πρόγραµµα, το οποίο δηµιούργη-
σε και υλοποιεί η FEE (Foundation for 

Environmental Education) οι ∆ήµοι, 
οι Κοινότητες και το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, συµµετέχουν «εθελοντι-
κά», στη βάση ενός γενικού πλαισίου 
παροχής συνδροµής στη δράση της 
ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ και όχι στη βάση συγκε-
κριµένου νοµικού πλαισίου που διέ-
πει τη δράση και εφαρµογή του προ-
γράµµατος. 

Συγκεκριµένα η ΜΚΟ,  FOUNDATION 
FOR ENVIROMENTAL EDUCATION 
(F.E.E.) επιλέγει από κάθε χώρα µέλος 
που επιθυµεί να συµµετάσχει στο πρό-
γραµµα, µια περιβαλλοντική οργάνω-
ση, µε βάση τα κριτήρια που αυθαίρε-
τα η ίδια έχει θέσει. Από την Ελλάδα 
έχει επιλέξει την Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Ε.Π.Φ. ) 
η οποία όµως ουδεµία σχέση έχει µε 
τις θάλασσες και δεν διαθέτει δικά 
της διαπιστευµένα εργαστήρια για να 
διεξάγει δειγµατοληψίες. Η οργάνω-
ση αυτή µαζί µε τους «επιθεωρητές» 
της F.E.E. ελέγχουν τους φορείς που 
σήµερα εκµεταλλεύονται τις παραλί-
ες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, 
δηλαδή τους δήµους και τους ξενοδό-
χους που πληρώνουν την Ε.Ε.Π.Φ για 
να αποκτήσουν τη γαλάζια σηµαία, για 
το αν πληρούν τα δικά τους κριτήρια.

Πως όµως να εµπιστευτεί κανείς 
ένα πρόγραµµα που δεν είναι κατοχυ-
ρωµένο νοµικά και επιπλέον λειτουρ-
γεί πάνω σε µια αυθαίρετη βάση κριτη-
ρίων που κανείς δεν ελέγχει εκτός από 
τους ίδιους τους φορείς που συµµετέ-
χουν στο πρόγραµµα; 

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

Οι διαδικασίες  
του προγράμματος

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

Οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών 
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από την 
Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, που απαρτί-
ζεται από µέλη της Ε.Ε.Π.Φ, του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε, της ΚΕ∆ΚΕ, η οποία µάλιστα προ-
τείνει τους ΟΤΑ και τους ξενοδόχους, 
δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.  

Με βάση την αρχή «Κράτος εν Κρά-
τει» που λειτουργεί µέχρι σήµερα στο 
πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες», εµείς 
ως ΠΑΚΟΕ, προτείνουµε τη σύσταση 
πενταµελούς επιτροπής, µε 4 άτοµα από 
ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Ναυτιλίας, υπουρ-
γείο Τουρισµού, υπουργείο Ανάπτυξης 

και έναν εκπρόσωπο από ΜΚΟ που να 
έχει ασχοληθεί µε το θέµα. Αυτή η επι-
τροπή θα προγραµµατίζει, συντονίζει 
και ελέγχει τη διαδικασία ελέγχου των 
ακτών κολύµβησης της χώρας. Επίσης 
ζητάµε να προταθεί από το ΥΠΕΚΑ να 
αλλάξουν οι δια «βίου» φορείς που δια-
πλέκονται στο σύστηµα µε ανοικτές δια-
δικασίες εισόδου νέων φορέων.

Επειδή πιστεύουµε στη ∆ηµοκρατία, 
την Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και την ΟΙΚΟ-
ΛΟΓΙΑ χωρίς αποκλεισµούς και περιορι-
σµούς στη διαχείριση της φύσης, χωρίς 
τα καθαρά εµπορικά κριτήρια που βάζει 
ο «θεσµός» των γαλάζιων σηµαιών, γι` 
αυτό υποστηρίζουµε ότι η ελεύθερη 
διακίνηση των πολιτών σ` όλους τους 
χώρους που µπορεί να απολαύσουν τις 
οµορφιές της Ελληνικής φύσης ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.

 
Τα αυθαίρετα κριτήρια  
του Προγράμματος

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

Ποιότητα των νερών κολύµβησης, που 
επιβεβαιώνεται µε δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους 2 φορές το µήνα ανά 15-17 
µέρες, κατά τη διάρκεια της κολυµβη-
τικής περιόδου (1/6 –31/10) από δια-
πιστευµένα εργαστήρια που συνεργά-
ζονται µε την Κ.Υ.Υ η οποία και παρέχει 
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όλα τα στοιχεία δωρεάν. 
Η Ε.Ε.Π.Φ όµως χρησιµοποιεί τα 

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

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

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

• Συνεχής, περιοδικός καθαρισµός 
της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγα-
ρα κ.λ.π.

• Οργάνωση ακτής.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού  

για την ποιότητα των νερών κολύµβη-
σης, µε την ανάρτηση των αποτελε-
σµάτων µικροβιολογικών αναλύσεων 
στον πίνακα ανακοινώσεων των ακτών. 
Και εδώ πάλι στηρίζονται στα αποτελέ-
σµατα της Ε.Υ.Υ αφού η ίδια η Ε.Ε.Π.Φ 
ουδέποτε έχει ασχοληθεί µε δειγµατο-
ληψίες και ούτε έχει καµία σχέση µε 
τη µόλυνση των θαλασσών. Είναι µία 
εταιρία που κατά κύριο λόγο ασχολεί-
ται µε τα δάση. 

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

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

• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, 
µε ελεγχόµενο σύστηµα αποχέτευσης.

• Εκπαιδευµένοι ναυαγοσώστες σε 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας 

ή άµεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για 
περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια 
και πρώτες βοήθειες.

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

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

• Αναφορά στην οργάνωση δραστη-
ριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να 
προβάλλουν ενεργά το ενδιαφέρον του  
για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και 
την ανάγκη προστασίας του. 

Από πότε οι ξενοδόχοι ασχολήθη-
καν ενεργά µε το φυσικό περιβάλλον 
και την προστασία του; 

Εµείς βάζουµε πέντε ερωτήµατα 

που πιστεύουµε ότι είναι υποχρεωµέ-
νη η ΕΕΠΦ να απαντήσει.

1. Πως γίνεται χωρίς κανένα στοι-
χείο… φετινό από την ΕΥΥ  και προηγού-
µενο επιτόπιο έλεγχο να δίνετε «γαλά-
ζια σηµαία»;

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

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

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

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

Θα θέλαµε τελειώνοντας να σας 
πούµε ότι οι «θεσµοί»  πρέπει να στη-
ρίζονται σε  σωστές βάσεις, διαφορε-
τικά καταρρέουν ανεπιστρεπτί.
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ΟΙ 9 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ

 01  ΑΥΞΑΝΕΙ  
ΤΗ ΜΥΙΚΗ ΜΑΖΑ  
ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ

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

02  ΕΝΙΣΧΥΕΙ  
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Τα όργανα του γυµναστηρίου γυµνάζουν συγκεκριµέ-
νες µυϊκές οµάδες, ενώ το κολύµπι καταφέρνει συνολι-
κή γύµναση του σώµατος, βοηθώντας έτσι τις αρθρώ-
σεις και τους συνδέσµους να παραµείνουν χαλαροί και 
ευέλικτοι, καθώς κάθε κίνηση του χεριού σε συντονι-
σµό µε τα πόδια και το κεφάλι, τεντώνουν το σώµα σε 
όλη του την έκταση.
Επιπλέον και πέρα από το stretching που προσφέρει 
το ίδιο το κολύµπι, πριν κλείσετε την γυµναστική σας, 
τεντωθείτε µέσα στο νερό καθώς εκεί είναι πιο εύκο-
λο να κάνετε συγκεκριµένες ασκήσεις για περισσό-
τερη ώρα, που εκτός νερού απαιτούν ισορροπία που 
δύσκολα πετυχαίνετε.

03  ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΥΓΙΗ  
ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΆ

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

04  ΒΟΗΘΑΕΙ  
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  
ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

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

05    ΒΟΗΘΑΕΙ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

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

06    ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ  
ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α  
ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

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

07    ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Λίγες είναι οι µέθοδοι που προστατεύουν από το δια-
βήτη, όσο το κάνει η αεροβική άσκηση. Έρευνα σε δείγ-
µα ανδρών έδειξε πως το ρίσκο εµφάνισης διαβήτη 
πέφτει κατά 6% για κάθε 500 θερµίδες που καίγονται 
την εβδοµάδα, µέσω αεροβικής άσκησης. Αν δε, εξα-
σκείτε το πρόσθιο στυλ κολύµβησης, για 30 λεπτά, 3 
φορές την εβδοµάδα, καίτε γύρω στις 900 θερµίδες, 
µειώνοντας κατά 10% τις πιθανότητες εµφάνισης δια-
βήτη τύπου 2. Οι ίδιες ευεργετικές επιδράσεις ισχύ-
ουν και στο γυναικείο φύλο φυσικά, ενώ αν κάποιος 
πάσχει ήδη από διαβήτη τύπου 1, η κολύµβηση συµ-
βάλει θετικά και εκεί, καθώς αυξάνει την ευαισθησία 
του οργανισµού στην ινσουλίνη.

08    ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΕΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

Μια από τις καλύτερες συνέπειες της κολύµβησης 
είναι η απελευθέρωση χηµικών, όπως είναι ενδορφί-
νες, που ευθύνονται για την καλή µας διάθεση. Επι-
πλέον, το συνεχές τέντωµα και χαλάρωµα των µυών, 
σε συνδυασµό µε την σταθερή αναπνοή, παραπέµπει 
στις χαλαρωτικές επιδράσεις της γιόγκα.
Η κολύµβηση, είναι ακόµα µια άσκηση διαλογισµού, 
καθώς ο κολυµβητής επικεντρώνεται στην αναπνοή 
του, ενώ ο διαρκής και σταθερός παφλασµός του 
νερού, δηµιουργούν τις συνθήκες µάντρα που οδηγεί 
στην αποστασιοποίηση από όλα όσα τον αποσπούν.

09    ΑΥΞΑΝΕΙ  
ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΖΩΗΣ

Εάν δεν φοβάστε το διαβήτη και νιώθετε σίγουροι 
ότι δεν θα πάθετε ποτέ αρθρίτιδα, τότε ένας καλός 
λόγος για να αρχίσετε το κολύµπι και που δύσκολα 
θα αγνοήσετε, αφορά στη µακροζωϊα σας. Έρευνα 
του Πανεπιστηµίου της South Carolina, που µελέτησε 
δείγµα 40.457 ανδρών, ηλικιών 20-90 για διάστηµα 
32 ετών, ανακάλυψε πως όσοι κολυµπούσαν, ζούσαν 
πολύ περισσότερο από όσους συνήθιζαν να τρέχουν ή 
να µην εξασκούν κανένα είδος γυµναστικής.

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




