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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

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

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

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

Τ ο Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), 
συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί αυτό 
το καλοκαίρι, και αφορά την ποιότητα των νερών 
κολύμβησης σε πολυσύχναστες παραλίες της Ελλά-
δας αλλά και το πόσιμο νερό από τις βρύσες. Σήμε-

ρα δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα σε νερά κολύμ-
βησης και πόσιμου νερού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

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

Οι δειγματοληψίες αυτές, γίνονται από επιστημονική ομά-
δα του ΠΑΚΟΕ, (χημικοί, βιολόγοι κλπ.)

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

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

ΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ  
ΚΑΙ AΚΑΤAΛΛΗΛΕΣ 

ΠΑΡΑΛIΕΣ  
ΚΑΙ ΠOΣΙΜΟ ΝΕΡO

ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ 

Από το Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι 
το Φάρο Αυλίδας πραγματοποιήθηκαν 
μικροβιολογικές αναλύσεις σε θαλασσινό 
νερό σε 22 σημεία και σε νερό ανθρώ-
πινης κατανάλωσης σε 3 σημεία. 

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το νερό 
είναι κατάλληλο για κολύμβηση και στα 
22 σημεία και κατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση και στα 3 σημεία αντίστοιχα. 

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού   νερού στις 2/08/2016  
Από το Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι το 
Φάρο Αυλίδας με τις παρακάτω συνθήκες: 

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

Η μέθοδος ανίχνευσης και κατα-
μέτρησης  του μικροβιακού φορτίου 
ή ζωντανού μικροβιακού πληθυσμού 
βακτηρίων των ολικών κολοβακτηριο-
ειδών, στο αρχικό δείγμα έγινε  με την 
μέθοδο  Διήθησης  δια μέσου μεμβράνης 
πόρου 0,45 μm συγκεκριμένης ποσότη-
τας (100 mlδείγματος νερού). 

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 172 / 04-08-2016Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι Φάρο Αυλίδας
Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης, στις 2/8/2016
Αρ 

δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αριθμός βιώσιμων 

μονάδων 
 cfu*/100 ml

Κ/Α

Κολοβακτηρίδια
1 Μαρκόπουλου Ωρωπού (Πολυκατοικία Φιλίγκου.) 2/8/2016     09:45 178 Κ
2 Νέα Παλάτια (Στον τελευταίο κάθετο δρόμο πριν τη μεγάλη στροφή.) 2/8/2016     10:00 33 Κ
3 Νέα Παλάτια (Μετά το πρώτο περίπτερο και το πρώτο Beach Bar.) 2/8/2016     10:16 80 Κ
4 Νέα Παλάτια (Μετά το δεύτερο περίπτερο.) 2/8/2016     10:27 71 Κ
5 Σκάλα Ωρωπού (Δημοτικό ωδείο Ωρωπού. Κέντρο παραλίας.) 2/8/2016     10:40 215 Κ

6 Σκάλα Ωρωπού (Δεξιά μετά το στάδιο Ωρωπού και δεξιά στον τελευταίο δρόμο με άσφαλτο. 
4ο παγκάκι από αριστερα.) 2/8/2016     10:53 37 Κ

7 Άγιος Κωνσταντίνος Ωρωπού (Αρχή της οδού Φοινίκου.) 2/8/2016     11:10 117 Κ
8 Άγιος Κωνσταντίνος Ωρωπού (Φοινίκου και Ρόδων.) 2/8/2016     11:25 31 Κ

9 Χαλκούτσι (Τέρμα οδού Πινδάρου, αριστερά στον πεζόδρομο. Στο τέλος του πεζόδρομου.)
2/8/2016     11:41 43 Κ

10 Χαλκούτσι  (Τέρμα οδού Πινδάρου, δεξιά στον πεζόδρομο. Αμέσως μετά το τέλος των 
δέντρων. Πριν στενέψει ο δρόμος. 2/8/2016     12:00 214 Κ

11 Χαλκούτσι (Δίπλα στο λιμάνι.) 2/8/2016     12:10 76 Κ
12 Χαλκούτσι (Οδός Ανθέων. Ανάμεσα στο Beach Bar και την παιδική χαρά.) 2/8/2016     12:15 77 Κ
13 Χαλκούτσι (Στο πάρκινγκ τέρμα αριστερά. Μετά τα Beach Bar.) 2/8/2016     12:22 150 Κ
14 Αγριλέζα (Ναυτικός Όμιλος.) 2/8/2016     12:40 57 Κ
15 Δήλεσι (Ναυτικός Όμιλος.) 2/8/2016     12:45 27 Κ
16 Δήλεσι (Αρχή παραλίας. Οδός Τροίας.) 2/8/2016     13:02 211 Κ
17 Δήλεσι (Κέντρο παραλίας. Στο ψιλικατζίδικο.) 2/8/2016     13:15 100 Κ
18 Δήλεσι  (Στο τέρμα της παραλίας. Πύργος ναυαγοσώστη.) 2/8/2016     13:25 120 Κ
19 Αυλίδα - Κοκκινόβραχος (20μ από τα αριστερά.) 2/8/2016     13:40 62 Κ
20 Αυλίδα - Μεγάλη παραλία (Πριν το 1ο Beach Bar.) 2/8/2016     14:01 21 Κ
21 Αυλίδα - Μεγάλη παραλία (50μ πριν το τέλος.) 2/8/2016     14:07 31 Κ
22 Φάρος Αυλίδος (Μετά το Beach Bar.)  2/8/2016    14:19 114 Κ

ΟΡΙΟ 250/100ml νερού 
(οδηγία 2006/7/ΕΚ)

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις 2/8/2016. 
Αρ 

δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Κολοβακτηρίδια Κ/Α

Π-1 Φάρος Αυλίδος - Κοινότητα 2/8/2016     14:33 0 K
Π-2 Δήλεσι - Ι.Ν. Δηλεσίου - Ύψος παραλίας Ναυτικού Ομίλου. 2/8/2016     14:48 0 Κ
Π-3 Χαλκούτσι - Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 2/8/2016     15:15 0 Κ

ΟΡΙΟ 0/100ml νερού 
(οδηγία 98/83/ΕΚ)

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ 

Από το Αυλάκι  Μαρκοπούλου  μέχρι 
το Βαρνάβα Μαραθώνα και το Λαγονή-
σι Αττικής πραγματοποιήθηκαν μικροβι-
ολογικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό 
σε 26 σημεία. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι 
το νερό είναι κατάλληλο για κολύμβη-
ση   σε 23 σημεία. 

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψί-
ες  θαλασσινού   νερού στις 07/08/2016  
Από το  Αυλάκι Μαρκοπούλου μέχρι το 
Βαρνάβα Μαραθώνα  με τις παρακά-
τω συνθήκες: 

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

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

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 173 / 09-08-2016

Αυλάκι Μαρκοπούλου μέχρι Βαρνάβα Μαραθώνα και το Λαγονήσι
Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης, στις 7/8/2016
Αρ 

δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αριθμός βιώσιμων 

μονάδων 
 cfu*/100 ml

Κ/Α

Κολοβακτηρίδια
1 Αυλάκι - Δημοτική Παραλία (Μπροστά στην είσοδο.) 7/8/2016     10:25 179 K

2 Αγία Μαρίνα   (Λ. Αυλακίου 68) 7/8/2016     10:50 271 A

3 Πόρτο Ράφτη - Άγιος Σπυρίδωνας  (Μπροστά στο ναυαγοσωστικό πύργο.) 7/8/2016     11:16 264 A

4 Πόρτο Ράφτη - Ερωτοσπηλιά (Μετά το δεύτερο περίπτερο.) 7/8/2016     11:58 147 K

5 Παραλία Βραυρώνας (Μακεδονίας 74. Ανάμεσα στην 10η και 9η στάση.) 7/8/2016     12:41 170 K

6 Λούτσα  (Δεξιά παραλία. Στην 1η στάση.) 7/8/2016     12:53 40 K

7 Λούτσα (Αριστερή παραλία. Στο περίπτερο μετά τη στάση Τούντα.) 7/8/2016     13:05 80 K

8 Λούτσα - Άγιος Νικόλαος (Λ. Αρτέμιδος 151.) 7/8/2016     13:22 54 K

9 Ραφήνα - Πετρέλαια (Πύργος Ναυαγοσώστη.) 7/8/2016     13:57 60 K

10 Ραφήνα - Μαρίκες (Αριστερά στη παραλία. 50μ από το τέλος.) 7/8/2016     14:32 273 A

11 Ραφήνα - Λιμάνι  (Στον κολπίσκο δίπλα στο λιμάνι. Δεξιά της ράμπας ΑΜΕΑ.) 7/8/2016     14:55 57 K

12 Κόκκινο Λιμανάκι (Πύργος ναυαγοσώστη.) 7/8/2016     15:12 137 K

13 Μάτι (Ανάμεσα στους αριθμούς 5 και 7 του παραλιακού δρόμου. 50μ αριστερά στο στενό.)
7/8/2016     15:32 57 K

14 Άγιος Ανδρέας (Αριστερά από τα ΚΑΥ. Κέντρο Παραλίας.) 7/8/2016     15:43 44 K

15 Ζούμπερι (Λ. Ποσειδώνος & Ζούμπερη. Κατεβαίνουμε την Ζούμπερη προς την παραλία. 
Ακριβώς εκεί που μας βγάζει ο δρόμος.) 7/8/2016     16:01 67 K

16 Νέα Μάκρη (Λ. Ποσειδώνος 6.) 7/8/2016     16:13 77 K

17 Μαραθώνας (Χρυσής Ακτής 64.) 7/8/2016     16:31 49 K

18 Μαραθώνας - Άγιος Παντελεήμονας  (Λ. Ποσειδώνος 11.) 7/8/2016     16:43 167 K

19 Σχινιάς   (Στην ταβέρνα Γλάρος στα δεξιά.) 7/8/2016     17:40 69 K

20 Βαρνάβας - Αριστερή παραλία (Στα πρώτα σκαλάκια.) 7/8/2016     18:33 207 K

21 Βαρνάβας - Δεξιά 1η παραλία (Πριν το πρώτο δέντρο από τη μεριά της παραλίας.)
7/8/2016     18:41 64 K

22 Βαρνάβας - Δεξιά 2η παραλία (Πύργος ναυαγοσώστη.) 7/8/2016     18:54 131 K

Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης για το Λαγονήσι στις 3/8/2016
1 Λαγονήσι - Άγιος Δημήτριος (Στο ύψος της στάση Άγιος Δημήτριος) 3/8/2016     15:00 36 Κ
2 Λαγονήσι - Άγιος Νικόλαος (Στο τέρμα του δρόμου. Α’ δείγμα) 3/8/2016     15:20 70 Κ
3 Λαγονήσι - Άγιος Νικόλαος (Στο τέρμα του δρόμου. Β΄ δείγμα) 3/8/2016     15:20 80 Κ
4 Λαγονήσι - Πεύκο (Μπροστά στο πύργο του ναυαγοσώστη) 3/8/2016     15:55 80 Κ

ΟΡΙΟ 250/100ml νερού 
(οδηγία 2006/7/ΕΚ)

Επεξήγηση:  Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση  
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
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▶ Φωτογραφίες από παραλίες που έγιναν δειγματοληψίες  στο Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι Φάρο Αυλίδας

▶ Φωτογραφίες από παραλίες που έγιναν δειγματοληψίες  στο Αυλάκι Μαρκοπούλου μέχρι Βαρνάβα Μαραθώνα και το Λαγονήσι
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ΤΙ EΔΕΙΞΑΝ  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
ΣΤΑ ΝΕΡA ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛIΕΣ 

Από τον Πειραιά μέχρι το Ελληνι-
κό πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογι-
κές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 7 
σημεία. Από αυτές τις παραλίες οι 5 κρί-
θηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση  και 
οι 2 κατάλληλες. 

 
ΤΙ ΑΝΑΦEΡΕΙ  
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  
ΟΜAΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες  
θαλασσινού   νερού στις 27/06/ 2016  
στον Πειραιά μέχρι το Ελληνικό   με τις 
παρακάτω συνθήκες: 

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

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 166 / 26-07-2016ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από τον Πειραιά μέχρι το Ελληνικό.
Αρ 

δείγ-
ματος 

ΣΗΜΕIΟ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αριθμός βιώσιμων 

μονάδων cfu*/100 ml
Κ/ΑΚολοβα-

κρηρίδια
Εντερό-
κοκκοι 

1 Πάρκο Φλοίσβος - Παλαιό Φάληρο (Παιδική Χαρά) 27/6/2016     12:58 280 18 Α
2 Εδέμ - Παλαιό Φάληρο (Πριν την ταβέρνα Εδεμ) 27/6/2016     13:24 100 14 Κ
3 Δημοτική παραλία Ελληνικού - Ελληνικό (Πριν το ΕΛΚΕΘΕ)  27/6/2016     13:52 250 0 Α
4 Πλαζ Αλίμου - Άλιμος (Αμέσως μετά το Penarrubia) 27/6/2016     14:25 320 6 Α
5 Βοτσαλάκια - Πειραιάς (Μπροστά στο πρώτο γήπεδο) 27/6/2016     15:02 200 12 Κ
6 Ακτή Θεμιστοκλέους, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Πειραιάς 27/6/2016     15:48 390 100 Α

7
Ακτή Θεμιστοκλέους - Φρεαττύδα - Πειραιάς 
(Κέντρο παραλίας, πριν τις ομπρέλες)
27/6/2016     

420 0 Α

ΟΡΙΟ

250/100ml 
νερού 

(οδηγία 
2006/7/

ΕΚ)

100/100ml 
νερού

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

ποσότητας (100mlδείγματος νερού). 
Τα αποτελέσματα της εκτιμήσε-

ως των μικροβιακών πληθυσμών 
που παρουσιάζονται στους παρα-
κάτω πίνακες εκφράζονται ως αριθ-
μός βιώσιμων μονάδων, δηλαδή σε 
Colony Forming Units (CFU)  ανά 
100 ml δείγματος νερού (cfu/100 ml).
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Γραμματεία – Καταγγελίες Διστόμου 45 Πειραιάς 185 33 : Τηλ.: 211 11 02 400-3 Fax.: 210 4118849

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Βελτίωση της Ζωής των Πολιτών και την Αναβάθμιση των Γενικών Συνθηκών 
Διαβίωσης (Κ.Α.Δ. 94991400)

Αριθμός Μητρώου -2-  Υπ. Ανάπτυξης

Πειραιάς 11.08.2016 
Προς τον Δήμο Πειραιά 
Δραγάτση 12 Τ.Κ 18535 7ος όροφος Τηλ. 213 2022790 Fax 213 2022288 email mayor@pireasnet.gr
Υπ’ όψιν : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Υποστήριξη του Δημάρχου επί 24ώρου βάσεως  
Τμήμα Περιβάλλοντος κα Αγγ. Γεωργαντά Θηβών 78 Πειραιάς 18542 τηλ. 213 2123034 perival@pireasnet.gr

Υπ όψιν του κου Δημάρχου Γιάννη Μώραλη και του αρμοδίου περιβάλλοντος κου Σ. Π. Βοϊδονικόλα.

Κοινοποίηση: Πρωτοδικείο Πειραιά Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά 
Τηλ. 210 4186001, 4522867 Γραμματεία 4582040 προϊστάμενος 4522867 Fax. 210 4282180 
Αξιότιμο κον Εισαγγελέα Υπηρεσίας 

Θέμα: Διαφορική απάντησή σας στην Καταγγελία μας 11.07.16 για Βλάβη της Υγείας των 
κολυμβητών στον Πειραιά λόγω υψηλής μόλυνσης. 

Αξιότιμοι, 

Έχουμε λάβει την 04.08.16/33831/1365/27-7-2016 απάντησή σας Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου 
Πειραιά, με το διαβιβασθέν έγγραφο 1864/27429/10-6-2016 της Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας ΠΕ Πειραιά 
που γνωματεύει ότι από την δειγματοληψία που έκαμε την 31/05/2016 οι ακτές – πλαζ Φρεαττύδα 
και Βοτσαλάκια βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων της νομοθεσίας ορίων, που τα κοινοποιείτε και 
στην Εισαγγελία και για αυτό δεν τα επισυνάπτουμε στο παρόν. 

Η απάντηση όμως αυτή που μας στείλατε αφορά έλεγχο της Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας ΠΕ Πειραιά 
δειγμάτων της 31/05/2016 και μάλιστα μόνο στις πλαζ Φρεαττύδα και Βοτσαλάκια, ενώ 
εμείς σας παρακαλέσαμε και σας υποδείξαμε ρύπανση την 11.07.2016, ενάμιση μήνα μετά 
τον έλεγχο της Γεν. Δ/νσης, και μάλιστα στην θαλάσσια περιοχή από την Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων και μετά, απέναντι δηλαδή από το λυματοεργοστάσιο της Ψυτάλλειας.

Την περιοχή της Πειραϊκής δηλαδή απέναντι στην Ψυτάλλεια. 2 χιλιόμετρα θαλάσσια διαδρομή 
δηλαδή πριν φτάσουμε στις πλαζ Φρεαττύδα και μετά στην Βοτσαλάκια.  

Το αντικείμενο του Σωματείου μας είναι να αναφερόμεθα στις αρχές. Αν η αρχή σας 
ικανοποιήθηκε με όσα και σε εμάς αναφέρετε για τις πλαζ Φρεττύδα και Βοτσαλάκια και εμείς οφείλουμε 
να το δεχθούμε ή αλλιώς να προσφύγουμε αρμοδίως,  

Παρακαλούμε όμως να έχουμε την απάντησή σας με φρέσκια μέτρηση για την 
θαλάσσια περιοχή από την Σχολή Δοκίμων στα διαδοχικά λιμανάκια της Πειραϊκής, μέχρι 
πριν από την πρώτη πλαζ της Φρεαττύδος που κρίθηκε μέσα στα όρια την 31/05/2016. 

    Με τιμή 

ο πρόεδρος του Δ.Σ. 

Γιάννης Αννουσάκης  

 Από το 1970 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ CONSUMERS’ INSTITUTE of CRETA

Χ Α Ν Ι Α – Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο – Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο – Λ Α Σ Ι Θ Ι – Α Θ Η Ν Α – Λ Ο Ι Π Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  –  Ε . Ε .

Μ έ λ ο ς τ ο υ Ι Ν Κ Α / Γ Ο Κ Ε  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  

www.inkakritis.gr e-mail: inkakritis@yahoo.com
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Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Βελτίωση της Ζωής των Πολιτών και την Αναβάθμιση των Γενικών Συνθηκών 
Διαβίωσης (Κ.Α.Δ. 94991400)

Αριθμός Μητρώου -2-  Υπ. Ανάπτυξης

Πειραιάς 12.08.2016 
Προς τον Δήμο Πειραιά 
Δραγάτση 12 Τ.Κ 18535 7ος όροφος Τηλ. 213 2022790 Fax 213 2022288 email mayor@pireasnet.gr √
Τμήμα Περιβάλλοντος κα Αγγ. Γεωργαντά Θηβών 78 Πειραιάς 18542 τηλ. 213 2123034 perival@pireasnet.gr √

Υπ όψιν του κου Δημάρχου Γιάννη Μώραλη και του αρμοδίου περιβάλλοντος κου Σ. Π. Βοϊδονικόλα.

Κοινοποίηση: Πρωτοδικείο Πειραιά Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά κον Εισαγγελέα Υπηρεσίας
Τηλ. 210 4186001, 4522867 Γραμματεία 4582040 προϊστάμενος 4522867 Fax. 210 4282180 

Θέμα: -2η - Καταγγελία μας 11.07.16 για Βλάβη της Υγείας των κολυμβητών στον Πειραιά
λόγω υψηλής μόλυνσης. 

Αξιότιμοι, Σε συνέχεια, της επί του αυτού μέσω Fax χθεσινής μας, σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου 
26.07.16 (προσαρτημένο 1 σελίδες 7) του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. που προΐσταται ο καθηγητής κος Παν. 
Χριστοδουλάκης, όπου η Ακτή Θεμιστοκλέους και η πλαζ Φρεαττύδα αναφέρονται υπερβολικά 
μολυσμένες, ενώ οι υπάλληλοι του Δήμου σας Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας ΠΕ Πειραιά με το διαβιβασθέν 
σας έγγραφό τους 1864/27429/10-6-2016 γνωματεύει ότι από την δειγματοληψία που έκαμε την 
31/05/2016 οι ακτές – πλαζ Φρεαττύδα και Βοτσαλάκια βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων της 
νομοθεσίας ορίων, που το κοινοποιείτε και στην Εισαγγελία. 

Η απάντηση αυτή που μας στείλατε αναφέρεται σε έλεγχο αφ ενός μεν της 31/05/2016 της 
Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας ΠΕ Πειραιά δειγμάτων και αφ ετέρου είναι υπηρεσίας κατά τάξην με 
υπαλληλική σχέση προς τον Δήμαρχο και τους προϊσταμένους του Δήμου σας, έχουσα και την δικαστική 
προστασία σας έναντι της δικαιοσύνης, ενώ το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. απολογείται αφ εαυτού για τα πορίσματα και 
τις ανακοινώσεις του και δεν περιέχει πολιτικές σχέσεις και υπαλληλικές σχέσεις και παραμέτρους. 

Επίσης ενώ καμία γαλάζια σημαία (προσαρτημένο 2 σελίδες 18) δεν έχει χορηγηθεί στις εν λόγω 
θαλάσσιες περιοχές του Πειραιά, ο Δήμος σας αρκείται στην άσχετη αυτή κατά τόπο και κατά χρόνο 
γνωμάτευση, ενώ το θέμα υγείας των κολυμβητών είναι άκρως σοβαρό, σοβαρότερο από την αίγλη του 
δήμαρχου και του δήμου. Σχετική αναλογικότητα έχει και η περιγραφή της συμπεριφοράς του 
καπετάνιου του Τιτανικού που εμπιστευόταν οι Άγγλοι αριστοκράτες (προσαρτημένο 3 σελίδες 5). 

Η επικοινωνία μας ομοιάζει ωσάν να είστε, είτε εσείς, είτε εμείς, αλλοδαποί, μη καλοί γνώστες 
της Ελληνικής Γλώσσας και να μην κατανοείτε τα ερωτώμενα. Αυτό πέραν του ελέγχου που υπόκειται 
από την Δημόσια Διοίκηση, δεν τιμά τον Δήμο ούτε τον Δήμαρχο, μας προσβάλλει ως συνεργάτες σας 
σύμφωνα με τον Νόμο: Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Βελτίωση της Ζωής των Πολιτών και την Αναβάθμιση 

των Γενικών Συνθηκών Διαβίωσης (Κ.Α.Δ. 94991400), και μας αφήνει σκέψεις ότι σας ενοχλούμε και 
μπορείτε να ασκήσετε και στερητικά μέτρα εναντίον μας, για να μη σας ενοχλούμε στο μέλλον.  

Παρακαλούμε να έχουμε απάντησή σας με φρέσκια μέτρηση για την θαλάσσια 
περιοχή από την Σχολή Δοκίμων στα διαδοχικά λιμανάκια της Πειραϊκής, μέχρι και τις πλαζ 
Φρεαττύδος και Βοτσαλάκια.

 Με τιμή    [Προσαρτημένα έγγραφα 3, σελίδες 30, μαζί με αυτήν όλες 31.]
ο πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γιάννης Αννουσάκης  
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Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Βελτίωση της Ζωής των Πολιτών και την Αναβάθμιση των Γενικών Συνθηκών 
Διαβίωσης (Κ.Α.Δ. 94991400)

Αριθμός Μητρώου -2-  Υπ. Ανάπτυξης

Πειραιάς 11.07.2016 
Προς τον Δήμο Πειραιά 
Δραγάτση 12 Τ.Κ 18535 7ος όροφος Τηλ. 213 2022790 Fax 213 2022288 email mayor@pireasnet.gr
Υπ’ όψιν : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Υποστήριξη του Δημάρχου επί 24ώρου βάσεως 

Θέμα: Βλάβη της Υγείας των κολυμβητών στον Πειραιά λόγω υψηλής μόλυνσης. 

Υπ όψιν του κου Δημάρχου Γιάννη Μώραλη και των αρμοδίων υπηρεσιών υγείας των πολιτών 

Αξιότιμοι, 

Έχουμε δεχθεί καταγγελίες μελών μας ότι αφού κολύμβησαν, Κυριακή χθες 10.07.2016 στην 
θάλασσα της Πειραϊκής από την Σχολή του Ναυτικού μέχρι και τα Βοτσαλάκια, υπέστησαν 
βακτηριακές μολύνσεις που επέφεραν οφθαλμικές λοιμώξεις και οιδήματα, με αποτέλεσμα 
οφθαλμική καταρροή και ιατρικές οδηγίες για χρήση του κορτιζονούχου διαλύματος Tobradex, 
αντιβιοτική Τομπραμυκίνη τρείς φορές ημερησίως. 

Επίσης μας τόνισαν ότι μεγάλος αριθμός Δημοτών αλλά και επισκεπτών κολυμβητών βρισκόταν 
στις περιοχές αυτές, όπου όμως μόνο μετά την εισαγωγή τους στο νερό η επιφάνεια φαινόταν μεστή 
ακαθόριστων σχημάτων και υφής επιπλεόντων ρύπων που δεν απομακρύνονταν με τις απλωτές της 
κολύμβησής τους, πλέον της θολότητας των υδάτων. 

Η θαλάσσια αυτή περιοχή που ενσωματώνει και το Βιομηχανοστάσιο της Ψυτάλλειας της 
επεξεργασίας και διαχωρισμού των λυμάτων της Αττικής, εκτός από τις σημερινές καταγγελίες, έχει 
καταγγελθεί επανειλημμένα και στο παρελθόν για υπερβολική ορατή επιφανειακή ρύπανση και θολά 
νερά. 

Μετά από αυτά, θα ήταν προτιμότερο η αρχή σας, να σηματοδοτήσει την απαγόρευση 
κολύμβησης στις περιοχές αυτές, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, παραβλέποντας το κόστος 
της δημόσιας ανησυχίας που θα επιφέρει αυτό, αφού σύμφωνα με τον Νόμο, για τους 
εκλεγμένους και για τις Δημόσιες Αρχές, προηγείται η αποτροπή και η μη παράλειψη αποτροπής
της βλάβης στην Δημόσια Υγεία, της βλάβης του Δημόσιου κύρους της Αρχής σας, η δε 
παράλειψη ελέγχεται Δικαστικά. 

Αντιστρόφως άλλωστε, θα παραχθεί συνακόλουθα εκτός από την ωφέλεια της προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας και των πολιτών κολυμβητών, και η ικανοποίηση των Δημοτών για την επιμέλεια σας 
στην Ασφάλεια της Υγείας και της Ζωής τους. 

Εφ όσον η υπαιτιότητα, η μομφή και παράλειψη αποτροπής ή απάλειψης της ρύπανσης, δεν 
ανήκει στον Δήμο μας, αλλά στις εποπτεύουσες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα 
συναρμόδια, προς το οποίο κοινοποιούμε την παρούσα μας για τις ενέργειές τους, να ενεργήσετε 
συντονισμένα και άμεσα εσείς αρμοδίως, επειδή είστε ο εκλεγμένος Άρχοντας της Πόλης του Πειραιά 
από τους Πολίτες του Πειραιά για τους Πολίτες του Πειραιά.  
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Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης Η.Π.8600/416/Ε103/23-2-2009 (Β΄ 356) 
“ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμ-
βησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας 
των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδη-
γίας 76/160/ΕΟΚ», είναι ο αρμόδιος φορέας για την 
παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών κολύμβη-
σης της χώρας. Τα στοιχεία που συλλέγονται, βάσει της 
διαδικασίας που προβλέπει η ως άνω ΚΥΑ, υποβάλλο-
νται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αξιολογούνται σχετικά.

 Πάνω από το 97% των υδάτων κολύμβησης στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής κατάστασης 
για κολύμβηση και τα υπόλοιπα ως καλής κατάστα-
σης και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών η χώρα μας 
τοποθετείται μεταξύ των πρώτων στην ΕΕ.

Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
(European Environment Agency) ανακοίνωσε πρόσφα-
τα ότι τα ύδατα της Ελλάδας είναι μεταξύ των καθα-
ρότερων στον κόσμο. Ειδικότερα, τα νερά της Ελλά-
δας είναι καθαρά και ασφαλή για κολύμβηση. Με πάνω 
από το 92% των παραλιών και των ακτών κολύμβη-
σης της Ελλάδας να έχουν αξιολογηθεί, οι ακτές της 
Ελλάδος βρίσκονται στο 97.2% της κλίμακας αξιο-
λόγησης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση με τα ευρήματα και 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση έγινε επιθεώρηση 
σε περίπου 1500 τοποθεσίες της χώρας, με 1499 εξ 
αυτών να κρίνεται ότι είναι εξαιρετικά υψηλής ποιό-

τητας για κολύμβηση.
 Σε αντίθεση με τα παραπάνω, δόθηκε στη δημο-

σιότητα έκθεση του ΠΑΚΟΕ, σύμφωνα με την οποία 
κάποιες ακτές είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Πλην 
της αοριστίας της εν λόγω έκθεσης (υπάρχει επίκλη-
ση εργαστηρίων χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται και 
ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο είναι 
διαπιστευμένα), της καταφανούς έλλειψης επιστημο-
νικής πληρότητας του ΠΑΚΟΕ για τη σύνταξη τέτοιων 
εκθέσεων και της εν γένει αντίθεσης τέτοιου είδους 
δραστηριότητας με την καθιερωμένη από τις προδια-
γραφές διαδικασία, σημειώνουμε ότι η λήψη και ανά-
λυση τυχαίων δειγμάτων με τρόπο μη επιστημονικό, 
σαφώς εγείρει αμφιβολίες ως προς την πληρότητα 
και την ορθότητα των αποτελεσμάτων, παραπλανεί 
και μειώνει το ζωτικής σημασίας τουριστικό προϊόν 
της χώρας μας.

Σε εξαιρετική κατάσταση για κολύμβηση πάνω από το 97% των υδάτων της χώρας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ/2-8-2016
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΠΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

Επειδή στο Δελτίο Τύπου του 
Υπουργείου υπάρχουν αρκετά αδιευ-
κρίνιστα σημεία όσον αφορά την δια-
δικασία για την ποιότητα των νερών 
κολύμβησης, κατ’ αρχήν θα θέλαμε ν’ 
απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα 
το Υπουργείο μιάς και είναι ο ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΣ φορέας που παρακολουθεί με 
αναθέσεις σε τρίτους, τις αναλύσεις και 
τις μετρήσεις των νερών κολύμβησης.

1.- Σε ποιο σημείο της χώρας βρί-
σκεται η μοναδική περιοχή που είναι 
ακατάλληλη για κολύμβηση από τις 
1.500 που αναφέρετε; Σας προσκα-
λούμε και σας προκαλούμε παρουσία 
εισαγγελέα να επισκεφτούμε τουλάχι-
στον τριάντα (30) περιοχές στην Αττι-
κή όπου η ακαταλληλότητα είναι του-
λάχιστον εμφανής.

2.- Πώς τολμάτε, κύριοι του ΥΠΕΝ, 
να κοροϊδεύετε τον μισό πληθυσμό της 
χώρας, όταν γνωρίζετε ότι:

i Στην ανατολική Αττική και σε 
πολλά νησιά και άλλες περιοχές της 
χώρας η φράση «βιολογικός καθαρι-
σμός» είναι ανεφάρμοστη από τους 
εκάστοτε κρατούντες.

ii Όταν το αποχετευτικό σύστημα 
δεν έχει ακόμη σχεδιασθεί.

iii Όταν  οι απορροφητικοί βόθροι 
στην χώρα είναι στην ημερήσια διάτα-
ξη και το περιεχόμενό τους δεν είναι, 
όπως ξέρετε, μόνο βακτηρίδια αλλά 
βαριά μέταλλα και άλλες επικίνδυνες 
για την δημόσια υγεία ουσίες.

iv Όταν οι επώνυμες καταγγελί-
ες που μας έρχονται για ουρολοιμώ-

ξεις, κολπίτιδες και άλλες αρρώστιες 
είναι αποδεδειγμένα προϊόντα μολυ-
σμένης θάλασσας.

 v Όταν μόλις προχθές το Λιμε-
ναρχείο απαγόρευσε στην ακτή, στο 
ΕΔΕΜ, που εκβάλει η Πικροδάφνη, 
την κολύμβηση για 10 ημέρες.

vi  Όταν, δίδονται αφειδώς γαλά-
ζιες σημαίες σε σημεία εκβολής αγω-
γών (διαθέτουμε όλα τα στοιχεία) .

vii Όταν, όταν, όταν …

ΤΩΡΑ ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ 
ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΘΕ ΣΤΟ 
ΠΑΚΟΕ

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) λει-
τουργεί 37 συνεχή χρόνια και κάθε 
χρόνο, τον Ιούνιο, με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον 
(5 Ιουνίου) δίνει στην δημοσιότητα τα 
αποτελέσματα ενδεικτικής έρευνας η 
οποία γίνεται τον Μάιο από ειδικούς 
επιστήμονες – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – στον 
Αργοσαρωνικό και Ευβοϊκό κόλπο.

Επειδή αναφέρεσθε στην έκθεση 
αυτή, σας πληροφορούμε ότι δόθηκε 
στην δημοσιότητα στις αρχές Ιουνίου 
(2.6.2016) και μόλις τώρα, 2 Αυγού-
στου, το ΘΥΜΗΘΗΚΑΤΕ ότι «δήθεν» 
υπάρχουν αοριστίες για τα εργαστήρια 
και την επιστημονικότητα του ΠΑΚΟΕ.

Επειδή, όμως, το ΠΑΚΟΕ εδώ και 
37 χρόνια έχει αντιμετωπίσει κάθε 
είδους εξουσία, όπως και την δική 
σας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.- Από το 1979, όταν πρωτοανα-

καλύψαμε το «νέφος» της Αθήνας και 
με τον Υπουργό Τρίτση χέρι – χέρι δια-
δηλώναμε γι’ αυτό, όταν, όμως, έγινε 
υπουργός, μας μήνυσε και μας πήγε 
στα δικαστήρια, όπου ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ 
παμψηφεί. Επειδή ως Υπουργός ΧΟΠ 
δήλωνε ότι δεν υπάρχει νέφος. Το ίδιο 
έκανε και ο επόμενος, ο Κουλουμπής. 
Την ίδια τακτική αντιμετωπίσαμε και 
με τους επόμενους της εξουσίας.

2.- Δεν φανταζόμαστε ποτέ, όμως, 
ότι μετά από 37 ολόκληρα χρόνια, θα 
επαναλαμβανόταν το ίδιο έργο μ’ εσάς.

3.- Στον βωμό του τουριστικού 
μας προϊόντος που επικαλείσθε, πάει 
περίπατο η δημόσια υγεία.

4.- Άραγε έχετε ποτέ αναρωτηθεί 
πόσο είναι το κόστος της θεραπείας 
για τις ουρολοιμώξεις κάθε χρόνο και 
ποια είναι η διαφορά από την υλοποί-
ηση έργων υποδομής (αποχετευτικό, 
βιολογικοί καθαρισμοί κλπ);

5.- Αναφέρεσθε στα εργαστήρια 
του ΠΑΚΟΕ που σας έχουμε επανει-
λημμένα προσκαλέσει να επισκεφθεί-
τε. Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα σε συνεργα-
σία με την Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, 
και με όποιους εσείς θέλετε, να έλθετε 
στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ.

6.- Πεντακόσιες και πλέον μελέ-
τες, προγράμματα και έρευνες έχουμε 
υλοποιήσει με φορείς του Δημοσίου 
(Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχίες, 
Δήμους κλπ).

7.- Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και 
ανάλυσης που χρησιμοποιούμε είναι 
για 37 χρόνια οι ίδιες, σύμφωνα με 
τα διεθνή standards.

8.- Εάν για εσάς η ορθότητα των 
αποτελεσμάτων έγκειται στην ετερο-
χρονισμένη χρήση από τους πολίτες, 
τότε  πράγματι κοροϊδεύετε τους πολί-
τες. Γιατί αυτό κάνετε εσείς.

9.- Για ποιους λόγους τότε η αξι-
οπιστία σας που πραγματικά αγγί-
ζει τα όρια του παραλόγου – 1.499 
παραλίες από τις 1.500 κατάλληλες 
για κολύμβηση, γελά και το παρδα-
λό κατσίκι περνώντας τους πολίτες 
για κρετίνους – έχει πέσει στο ναδίρ 
ενώ έχει εκατονταπλασιασθεί η ανα-
γνώριση από τα ΜΜΕ του ΠΑΚΟΕ σε 
σχέση με την δική σας;

10.- Σας επιστρέφουμε τα λεγό-
μενα του Πρωθυπουργού ότι τα κοι-
νωνικά αγαθά είναι περιουσία του 
λαού και όχι της εκάστοτε εξουσίας 
και κυβέρνησης.

11.- Έτσι λοιπόν οι θάλασσές μας 
(15.000 km ακτών) είναι κομμάτι της 
ζωής μας και έχουμε κάθε δικαίωμα 
(άρθρο 21 του Συντάγματος) να τις 
προστατεύουμε αναδεικνύοντας τα 
προβλήματα.

Το ΠΑΚΟΕ άμεσα καταθέτει μηνυ-
τήρια αναφορά κατά παντός υπευθύ-
νου (και σχετική αγωγή) για το προ-
σβλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό  και 
ακατανόμαστο ανυπόγραφο Δελτίο 
Τύπου της 2.8.2016 του ΥΠΕΝ.

Εάν σας ενδιαφέρει πρώτιστα το 
«τουριστικό προϊόν», εμάς μας ενδι-
αφέρει πρώτιστα η Δημόσια Υγεία 
και η προστασία του περιβάλλοντος.-

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΚΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Αρ. πρωτ.: 8156
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Προς τον κύριο
Ιωάννη Κ. Γκόλια, 
Πρύτανη ΕΜΠ
Θέμα: Απάντηση σε επιστολή σας

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε απάντηση επί των από 20-7-2016 με αριθ. πρωτ. 15478 και από 28-7-2016 

με αριθ. πρωτ. 16198 επιστολών σας, σας ενημερώνουμε ότι δεν αναφερόμαστε 
ούτε διατηρούμε επίσημη συνεργασία με κανένα από τα Εργαστήρια του Ε.Μ.Π. 
ούτε με κάποιο μέλος του επιστημονικού ή διδακτικού προσωπικού σας.

Η οποιαδήποτε αναφορά σε συνεργασίες με εργαστήριά σας ή μέλη Δ.Ε.Π. του 
Ε.Μ.Π. δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και 
πληροφοριών στο πλαίσιο κοινών ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων, χωρίς την επι-
σφράγιση επίσημης συνεργασίας. Εκτός από αυτό, δεν διατηρούμε άλλη σχέση με 
το Ίδρυμά σας και, σε κάθε περίπτωση, η τέτοια μνεία έχει πλέον απαλειφθεί από 
τις δημοσιεύσεις μας. 

Δραττόμεθα, όμως, της ευκαιρίας και σας αποστέλλουμε επισυναπτόμενα τα 
αποτελέσματα της έρευνας μας σχετικά με την δράση ορισμένων καθηγητών του 
Ε.Μ.Π. και τις οικονομικές απολαβές τους μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,  όπως τα δημοσιεύ-
σαμε στο φύλλο 51 Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 της εφημερίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
που εκδίδουμε και επί των οποίων ουδέποτε, μέχρι σήμερα, λάβαμε απάντησή σας. 

Αναμένουμε την απάντησή σας επ’ αυτού.-

Για το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

http://www.newsit.gr   02.08.2016

Απίστευτο ποσοστό!  
Πόσο κατάλληλες είναι οι ελληνικές 

παραλίες για κολύμβση;
Καθαρά και κρυστάλλινα νερά έχει η χώρα μας με την υπογραφή και του Ευρω-

παϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Το ποσοστό καταλληλότητας είναι... στα ύψη!
Σύμφωνα ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτωνς του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.8600/416/
Ε103/23-2-2009 (Β΄ 356) “ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμ-
βησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη 
διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 
76/160/ΕΟΚ», είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των 
ακτών κολύμβησης της χώρας. Τα στοιχεία που συλλέγονται, βάσει της διαδικασίας 
που προβλέπει η ως άνω ΚΥΑ, υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αξιολογούνται σχετικά.

Πάνω από το 97% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα χαρακτηρίζο-
νται ως εξαιρετικής κατάστασης για κολύμβηση και τα υπόλοιπα ως καλής 
κατάστασης και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών η χώρα μας τοποθετεί-
ται μεταξύ των πρώτων στην ΕΕ

Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment 
Agency) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα ύδατα της Ελλάδας είναι μεταξύ των καθα-
ρότερων στον κόσμο. Ειδικότερα, τα νερά της Ελλάδας είναι καθαρά και ασφαλή 
για κολύμβηση. Με πάνω από το 92% των παραλιών και των ακτών κολύμβησης 
της Ελλάδας να έχουν αξιολογηθεί, οι ακτές της Ελλάδος βρίσκονται στο 97.2% 
της κλίμακας αξιολόγησης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση με 
τα ευρήματα και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση έγινε επιθεώρηση σε περίπου 
1500 τοποθεσίες της χώρας, με 1499 εξ αυτών να κρίνεται ότι είναι εξαιρετικά 
υψηλής ποιότητας για κολύμβηση.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση του ΠΑΚΟΕ, 
σύμφωνα με την οποία κάποιες ακτές είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Πλην της 
αοριστίας της εν λόγω έκθεσης (υπάρχει επίκληση εργαστηρίων χωρίς ωστόσο να 
κατονομάζονται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο είναι διαπιστευμένα), 
της καταφανούς έλλειψης επιστημονικής πληρότητας του ΠΑΚΟΕ για τη σύνταξη 
τέτοιων εκθέσεων και της εν γένει αντίθεσης τέτοιου είδους δραστηριότητας με 
την καθιερωμένη από τις προδιαγραφές διαδικασία, σημειώνουμε ότι η λήψη και 
ανάλυση τυχαίων δειγμάτων με τρόπο μη επιστημονικό, σαφώς εγείρει αμφιβολίες 
ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των αποτελεσμάτων, παραπλανεί και 
μειώνει το ζωτικής σημασίας τουριστικό προϊόν της χώρας μας.
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Θόρυβο, εξώδικα, διαψεύσεις και ανησυχία έχουν 
προκαλέσει οι μετρήσεις που δείχνουν ότι πολυσύχνα-
στες παραλίες στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλά-
δα, είναι ακατάλληλες για κολύμβηση, καθώς περιέχουν 
υψηλές συγκεντρώσεις σε κολοβακτηρίδια.

Του Παναγιώτη Ευθυμιάδη

Άλλοι έχουν πάρει το καράβι για διακοπές στα 
νησιά, άλλοι πάλι βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα 
ή στις παραλίες της Αττικής, όμως, τα πιο πρόσφατα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει το Πανελλή-
νιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) έρχονται 
να «ταράξουν τα νερά» και να προκαλέσουν αφού 
πολυσύχναστες παραλίες κρίθηκαν ως ακατάλληλες 
για κολύμβηση λόγω μόλυνσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι βουτιές μπορεί να συνοδευ-
τούν με ουρολοίμωξη, δερματοπάθειες και επιπλέον, 
σαλπιγγίτιδα ή κολπίτιδα για τις γυναίκες.

Από την άλλη πλευρά πάντως το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και ακόμη πιο συγκεκριμένα η Ειδική Γραμ-
ματεία Υδάτων, όχι μόνο διαβεβαιώνει ότι το 97% 
των υδάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εξαι-
ρετικής κατάστασης για κολύμβηση, αλλά κάνει λόγο 
για «αοριστία» στην έκθεση του ΠΑΚΟΕ. Ταυτόχρονα 
ο Δήμαρχος Αγκριστρίου συνδέει χορηγία που ζήτησε 
και δεν πήρε το ΠΑΚΟΕ με τα αποτελέσματα μετρή-
σεων, κάτι που αρνείται το Πανελλήνιο Κέντρο Οικο-
λογικών Ερευνών.

Το newsbeast.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο 
του ΠΑΚΟΕ, κ. Π. Χριστοδουλάκη, ο οποίος σαφώς 
και επιμένει στην ορθότητα των ελέγχων, ενώ τονίζει 
πως «δεν έχει στόχο να βλάψει κανέναν» και ταυτό-
χρονα κάνει λόγο για μια «ενορχηστρωμένη επίθεση».

Ο ίδιος υπερασπίζεται τους ελέγχους που κάνει το 
ΠΑΚΟΕ επί 37 χρόνια, ενώ αναφέρει ότι «το ΠΑΚΟΕ 
βγάζει ως κατάλληλο το 70%». Επισημαίνει ακόμη ότι 
«κάθε δείγμα που παίρνουμε έχει το δικό του DNA» 
και η ανάλυση γίνεται από πιστοποιημένα εργαστήρια, 
ενώ σημειώνει ότι το υπουργείο αναθέτει τη σχετική 
εργασία σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Ταυτόχρονα ο κ. Χριστοδουλάκης αμφισβητεί και 
τις Γαλάζιες Σημαίες, τονίζοντας ότι χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία των μετρήσεων του υπουργείου. Σημειώνεται 
ότι όντως το πρόγραμμα με τις Γαλάζιες Σημαίες κάνει 
χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμά-
των του προγράμματος παρακολούθησης της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων.

Πρόσφατα, λοιπόν, το ΠΑΚΟΕ ανακοίνωσε ότι το 
Καβούρι (οδός Κυβέλης), το Μεγάλο Καβούρι, η παρα-
λία του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι και η κεντρική 
παραλία της Σαρωνίδας κρίθηκαν ακατάλληλες για 
τους λουόμενους. Από την ανάλυση που έγινε στο 
δείγμα νερού που συνέλεξε η επιστημονική ομάδα του 
ΠΑΚΟΕ προέκυψε ότι οι παραπάνω τέσσερις παραλίες 
έχουν υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων ξεπερ-
νώντας το όριο που θέτει με οδηγία της η Ε.Ε (πάνω 
από 250 βιώσιμες μονάδες κολοβακτηριδίων ανά 100 
ml νερού θεωρούνται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία).

Τον προηγούμενο μήνα το ΠΑΚΟΕ είχε δημοσιεύσει 
πάλι τα αποτελέσματα έρευνας για παραλίες ακατάλ-
ληλες για κολύμβηση σε Αττική, Κορινθία και Εύβοια.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη από την 1η Ιου-

νίου υπάρχουν επιβεβαιωμένα 135 κρούσματα με σαλ-
πιγγίτιδες και κολπίτιδες.

Τα κολοβακτηρίδια είναι κοπρανώδους προέλευ-
σης και προκύπτουν είτε από έλλειψη αποχετευτικού 
συστήματος, είτε από βόθρους είτε από αφόδευση 
μέσα στη θάλασσα.

Η γυναίκα μπορεί να πάθει ουρολοίμωξη, σαλπιγγί-
τιδα, κολπίτιδα και ο άντρας κινδυνεύει από δερματο-
πάθειες και ουρολοίμωξη. Ο κ. Χριστοδουλάκης σημει-
ώνει πως «τα κολοβακτηρίδια είναι ευκαιριακά δηλαδή 
μπορεί κάποιος να πάει πολλές φορές για μπάνιο σε 
μια κατάλληλη θάλασσα και να μην πάθει τίποτα αλλά 
μπορεί να πάει μία και να πάθει. Από τη στιγμή που 
δέχεται αυτά τα κολοβακτηρίδια, αν το ανοσοποιητι-
κό του είναι χαμηλό τότε δημιουργείται πρόβλημα».

Τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ

Αντιδρούν Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο και Ειδική  
Γραμματεία Υδάτων

Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε με τις ακατάλ-
ληλες παραλίες ήρθε μια ασυνήθιστα επιθετική ανα-
κοίνωση από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, 
ενώ ακολούθησε και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-

χνείο, το οποίο διέψευσε ότι έχει οποιαδήποτε σχέ-
ση με το ΠΑΚΟΕ.

Έτσι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αφού τονίζει ότι 
είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της 
ποιότητας των ακτών κολύμβησης της χώρας σημειώ-
νει πως: «Πάνω από το 97% των υδάτων κολύμβησης 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής κατάστα-
σης για κολύμβηση και τα υπόλοιπα ως καλής κατά-
στασης και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών η χώρα 
μας τοποθετείται μεταξύ των πρώτων στην ΕΕ.

Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
(European Environment Agency) ανακοίνωσε πρόσφα-
τα ότι τα ύδατα της Ελλάδας είναι μεταξύ των καθα-
ρότερων στον κόσμο. Ειδικότερα, τα νερά της Ελλά-
δας είναι καθαρά και ασφαλή για κολύμβηση. Με πάνω 
από το 92% των παραλιών και των ακτών κολύμβησης 
της Ελλάδας να έχουν αξιολογηθεί, οι ακτές της Ελλά-
δος βρίσκονται στο 97,2% της κλίμακας αξιολόγησης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσιεύει 
κάθε χρόνο έκθεση με τα ευρήματα και σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση έγινε επιθεώρηση σε περίπου 1.500 
τοποθεσίες της χώρας, με 1.499 εξ αυτών να κρίνεται 
ότι είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας για κολύμβηση. 
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, δόθηκε στη δημοσιότη-
τα έκθεση του ΠΑΚΟΕ, σύμφωνα με την οποία κάποιες 
ακτές είναι ακατάλληλες για κολύμβηση.

Πλην της αοριστίας της εν λόγω έκθεσης (υπάρχει 
επίκληση εργαστηρίων χωρίς ωστόσο να κατονομάζο-
νται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο 
είναι διαπιστευμένα), της καταφανούς έλλειψης επιστη-
μονικής πληρότητας του ΠΑΚΟΕ για τη σύνταξη τέτοιων 
εκθέσεων και της εν γένει αντίθεσης τέτοιου είδους δρα-
στηριότητας με την καθιερωμένη από τις προδιαγραφές 
διαδικασία, σημειώνουμε ότι η λήψη και ανάλυση τυχαί-
ων δειγμάτων με τρόπο μη επιστημονικό, σαφώς εγείρει 
αμφιβολίες ως προς την πληρότητα και την ορθότητα 
των αποτελεσμάτων, παραπλανεί και μειώνει το ζωτικής 
σημασίας τουριστικό προϊόν της χώρας μας».

Μία μέρα αργότερα σειρά είχε σχετική δημόσια τοπο-
θέτηση του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, καθώς 
το ΠΑΚΟΕ ανέφερε μέχρι προ ημερών στα δελτία τύπου, 
ότι οι μετρήσεις γίνονται σε συνεργασία με το ΕΜΠ κάτι 
που έχει πλέον απαλειφθεί από τις δημοσιεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που εκδόθηκε 
από το γραφείο του Πρύτανη τονίζεται ότι: «Το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δηλώνεται ότι δεν υπάρχει 
καμία συνεργασία του ΠΑΚΟΕ με κανένα από τα Εργα-
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Οι ακατάλληλες παραλίες και ο «πόλεμος εξωδίκων» σε ταραγμένα νερά
Τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες και η μάχη ανακοινώσεων για τα μολυσμένα ή όχι νερά
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στήρια του ΕΜΠ ούτε με κάποιο μέλος του επιστημονι-
κού ή διδακτικού προσωπικού του ΕΜΠ.

Αυτό άλλωστε γίνεται αποδεκτό -μετά από ενέργειες 
του ΕΜΠ- και από το ΠΑΚΟΕ, το οποίο στην με αρ.πρωτ. 
8156/2-8-2016 επιστολή του αναφέρει: «Σε απάντηση 
επί των από 20-7-2016 με αριθ.πρωτ. 15478 και από 
28-7-2016 με αριθ.πρωτ. 16198 επιστολών σας, σας 
ενημερώνουμε ότι δεν αναφερόμαστε ούτε διατηρού-
με επίσημη συνεργασία με κανένα από τα Εργαστήρια 
του Ε.Μ.Π. ούτε με κάποιο μέλος του επιστημονικού ή 
διδακτικού προσωπικού σας.

Η οποιαδήποτε αναφορά σε συνεργασίες με εργα-
στήριά σας ή μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π. δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων 
και πληροφοριών στο πλαίσιο κοινών ακαδημαϊκών ενδι-
αφερόντων, χωρίς την επισφράγιση επίσημης συνεργα-
σίας. Εκτός από αυτό δεν διατηρούμε άλλη σχέση με το 
Ίδρυμά σας και, σε αυτή την περίπτωση, η τέτοια μνεία 
έχει πλέον απαλειφθεί από τις δημοσιεύσεις μας». Σε 
σχέση με το θέμα αυτό το ΕΜΠ επιφυλάσσεται να ασκή-
σει κάθε νόμιμο δικαίωμά του».

Μιλώντας στο newsbeast.gr ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
κ. Χριστοδουλάκης πάντως έκανε λόγο για «ενορχη-
στρωμένη επίθεση».

Στην απάντησή του προς το ΕΜΠ υπογραμμίζεται: 
«Δεν αναφερόμαστε ούτε διατηρούμε επίσημη συνερ-
γασία με κανένα από τα Εργαστήρια του Ε.Μ.Π. ούτε 
με κάποιο μέλος του επιστημονικού ή διδακτικού προ-
σωπικού σας.

Η οποιαδήποτε αναφορά σε συνεργασίες με εργα-
στήριά σας ή μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π. δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων 
και πληροφοριών στο πλαίσιο κοινών ακαδημαϊκών ενδι-
αφερόντων, χωρίς την επισφράγιση επίσημης συνεργα-
σίας. Εκτός από αυτό, δεν διατηρούμε άλλη σχέση με το 
Ίδρυμά σας και, σε κάθε περίπτωση, η τέτοια μνεία έχει 
πλέον απαλειφθεί από τις δημοσιεύσεις μας.

Δραττόμεθα, όμως, της ευκαιρίας και σας αποστέλ-
λουμε επισυναπτόμενα τα αποτελέσματα της έρευνας 
μας σχετικά με την δράση ορισμένων καθηγητών του 
Ε.Μ.Π. και τις οικονομικές απολαβές τους μέσω του 

Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τα δημοσιεύσαμε στο φύλλο 51 Φεβρου-
αρίου – Μαρτίου 2012 της εφημερίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ που 
εκδίδουμε και επί των οποίων ουδέποτε, μέχρι σήμερα, 
λάβαμε απάντησή σας.»

Η οργισμένη αντίδραση του ΠΑΚΟΕ 
που μιλάει για απόπειρα φίμωσης

Δηκτική είναι η ανακοίνωση-απάντηση προς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος από το Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σχετικά με την έρευ-
νά του για την ποιότητα των υδάτων στις ελληνικές 
ακτές, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Είναι φανερό πλέον ότι ξετυλίγεται αυτές τις ημέ-
ρες ένας πόλεμος ανακοινώσεων...

Το ΠΑΚΟΕ καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να 
δώσει στη δημοσιότητα έστω μία περιοχή που είναι ακα-
τάλληλη από τις 1.500 που αναφέρει, ενώ ταυτόχρονα 
σημειώνει ότι δίνονται Γαλάζιες Σημαίες σε σημεία που 
υπάρχουν αγωγοί. Επισημαίνει ακόμη ότι έχει καλέσει 
πολλές φορές το υπουργείο Περιβάλλοντος στα εργα-
στήριά του, ενώ σε ζητάει συνεργασία με τον εισαγγε-
λέα περιβάλλοντος στελέχη του υπουργείου να επισκε-
φθούν τα εργαστήριά του. Τέλος καταθέτει μηνυτήρια 
αναφορά κατα παντός υπευθύνου κάνοντας λόγο για 
συκοφαντική ανακοίνωση από το υπουργείο.

Όπως σημειώνει: «Από το 1979, όταν πρωτοανα-
καλύψαμε το «νέφος» της Αθήνας και με τον Υπουργό 
Τρίτση χέρι – χέρι διαδηλώναμε γι’ αυτό, όταν, όμως, 
έγινε υπουργός, μας μήνυσε και μας πήγε στα δικα-
στήρια, όπου ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ παμψηφεί. Επειδή ως 
Υπουργός ΧΟΠ δήλωνε ότι δεν υπάρχει νέφος. Το ίδιο 
έκανε και ο επόμενος, ο Κουλουμπής. Την ίδια τακτική 
αντιμετωπίσαμε και με τους επόμενους της εξουσίας.

Δεν φανταζόμαστε ποτέ, όμως, ότι μετά από 37 
ολόκληρα χρόνια, θα επαναλαμβανόταν το ίδιο έργο 
μ’ εσάς. Στον βωμό του τουριστικού μας προϊόντος που 
επικαλείσθε, πάει περίπατο η δημόσια υγεία. Άραγε έχε-
τε ποτέ αναρωτηθεί πόσο είναι το κόστος της θεραπεί-
ας για τις ουρολοιμώξεις κάθε χρόνο και ποια είναι η 
διαφορά από την υλοποίηση έργων υποδομής (αποχε-

τευτικό, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ);
Αναφέρεσθε στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ που σας 

έχουμε επανειλημμένα προσκαλέσει να επισκεφθείτε. 
Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα σε συνεργασία με την Εισαγγε-
λέα Περιβάλλοντος, και με όποιους εσείς θέλετε, να 
έλθετε στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ.

Πεντακόσιες και πλέον μελέτες, προγράμματα και 
έρευνες έχουμε υλοποιήσει με φορείς του Δημοσί-
ου (Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμους κλπ).

Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρη-
σιμοποιούμε είναι για 37 χρόνια οι ίδιες, σύμφωνα με 
τα διεθνή standards.

Εάν για εσάς η ορθότητα των αποτελεσμάτων 
έγκειται στην ετεροχρονισμένη χρήση από τους πολί-
τες, τότε πράγματι κοροϊδεύετε τους πολίτες. Γιατί αυτό 
κάνετε εσείς.

Για ποιους λόγους τότε η αξιοπιστία σας που πραγ-
ματικά αγγίζει τα όρια του παραλόγου -1.499 παραλί-
ες από τις 1.500 κατάλληλες για κολύμβηση, γελά και 
το παρδαλό κατσίκι περνώντας τους πολίτες για κρε-
τίνους- έχει πέσει στο ναδίρ ενώ έχει εκατονταπλασι-
ασθεί η αναγνώριση από τα ΜΜΕ του ΠΑΚΟΕ σε σχέ-
ση με την δική σας;»

Μέτωπο με τους Δημάρχους
Τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ έχουν προκαλέσει 

έντονες αντιδράσεις και από Δημάρχους, ενώ βρίσκε-
ται σε κόντρα με το Δήμο Δελφών για το πόσιμο νερό.

Ταυτόχρονα έντονη κόντρα υπήρξε μεταξύ του 
ΠΑΚΟΕ και του Δημάρχου Αγκιστρίου όπου ύστερα 
από μικροβιολογικό έλεγχο που διεξήγαγε στις 26 Ιου-
νίου το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών 10 
από τις συνολικά 16 παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες 
για κολύμβηση.

Υπήρξε ανταλλαγή εξωδίκων, ενώ ο Δήμαρχος Αγκι-
στρίου Γιάννης Αθανασίου άφησε υπονοούμενα για 
χορηγία που ζήτησε και δεν έλαβε το ΠΑΚΟΕ, ενώ από 
την άλλη το ΠΑΚΟΕ αρνείται τις κατηγορίες και προ-
σφεύγει στη δικαιοσύνη τονίζοντας ότι οι ενημερωτι-
κές εκδηλώσεις που κάνει δεν συνδέονται με τα απο-
τελέσματα των ελέγχων του. 

Πιο αναλυτικά ο Δήμαρχος Αγκιστρίου έστειλε εξώ-
δικο προς το ΠΑΚΟΕ τονίζοντας ότι: «Το ΠΑΚΟΕ, που 
δεν είναι δημόσια υπηρεσία, με το 8132/24.6.2016 
έγγραφό του γνωστοποίησε στο Δήμαρχο «προγραμ-
ματίζει ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε 
δέκα επιλεγμένους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, 
που έχουν παραλίες με τα καθαρότερα νερά κολύμβη-
σης, σύμφωνα με μετρήσεις» του. Γνωστοποίησε ότι η 
συμμετοχή του Δήμου θα είναι η διάθεση κατάλληλου 
χώρου και η οικονομική συμμετοχή 1.200,00 €. Γνω-
στοποίησε ακόμη ότι επειδή ο προγραμματισμός των 
εκδηλώσεων θα κλείσει στο τέλος Ιουνίου, για τις εκδη-
λώσεις Ιουλίου και επειδή υπάρχει σειρά προτεραιό-
τητας, παρακάλεσε να απαντήσει ο Δήμαρχος μέχρι 
29.6.2016. Απάντηση, βέβαια, θετική δε δόθηκε, αν 
και στα τηλεφωνήματα ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν 
περιλαμβάνεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.

Το ΠΑΚΟΕ επανήλθε με νεώτερο, το 8141/6.7.2016 
έγγραφό του. Ξέχασε τα περί «καθαρότερα νερά κολύμ-
βησης, σύμφωνα με τις μετρήσεις» του, εντάσσοντας τον 
Δήμο μας στους «δέκα επιλεγμένους Δήμους» και σε 
χρόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας δήλωσης συμ-
μετοχής, «διευκρίνισε» ότι η «όποια συνεργασία μας» 
είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμα των μετρήσεων 
θαλασσινού και ανθρώπινης κατανάλωσης νερού. Δηλα-
δή, οι παραλίες μας «με τα καθαρότερα νερά κολύμβη-
σης» τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. Αν είναι δυνατό, θα 
πραγματοποιούσε εκδήλωση σε νησί με παραλίες που 
τα νερά τους δεν είναι από τα καθαρότερα».
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Σύμφωνα με το σχετικό εξώδικο του Δημάρχου: 
«Την επομένη, 8.7.2016, αφού δεν θορυβήθηκα από 
το πιο πάνω έγγραφό σας, προβήκατε στην βαρύγδου-
πη 13σέλιδη ανάρτηση στον ιστότοπό σας, http://www.
pakoe.gr: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙ (σελ. 1) (…). Τι έδειξαν 
τα αποτελέσματα στα νερά κολύμβησης και στο πόσι-
μο νερό σε Αίγινα και Αγκίστρι. Στα νησιά αυτά πραγ-
ματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύσεις σε σύνολο 
16 σημείων. Από αυτές τις παραλίες οι 10 κρίθηκαν 
ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 6 κατάλληλες (…). 
Στο Αγκίστρι έγινε δειγματοληψία από ένα σημείο στο 
οποίο το νερό βρέθηκε κατάλληλο προς πόση (σελ. 4) 
(…). Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες θαλασσινού 
και πόσιμου νερού στις 26 Ιουνίου 2016 στην Αίγινα 
και το Αγκίστρι (στο 8132/24.6.2016 έγγραφό σας 
γίνεται λόγος για επιλεγμένους Δήμους «με τα καθα-
ρότερα νερά κολύμβησης») (σελ.5).

Σας καλούμε αμέσως, μόλις σας επιδοθεί το έγγρα-
φο αυτό, να το αναρτήσετε ως αποκαταστατικό της 
πραγματικότητας λόγο μου, κατεβάζοντας τον αναλη-
θή. Είναι το πρώτο που οφείλετε να πράξετε. Αντιλαμ-
βάνεστε ότι διαμαρτύρομαι έντονα για την ανάρτηση 
του αναληθούς κειμένου σας, που συνιστά ψευδείς 
ειδήσεις. Και βέβαια, θα προσφύγω στα ένδικα μέσα».

Στη συνέχεια το ΠΑΚΟΕ αντέδρασε ανακοινώνοντας 
ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατα του Δημάρχου, 
ενώ έδωσε στη δημοσιότητα τη σχετική αλληλογρα-
φία και αναφέρει πως έχει καταγεγραμμένες συνομι-
λίες με το Δήμαρχο.

Ταυτόχρονα απάντησε με ανακοίνωση υπό τον τίτλο 
«Μήνυση και αγωγή του ΠΑΚΟΕ κατά του Δημάρχου 
Αγκιστρίου» πως: «Επειδή όλα όσα αναφέρονται στο 
«εξώδικο» και στην ανακοίνωση του Δημάρχου Αγκι-
στρίου, είναι ψευδή και συκοφαντικά, σας παραθέτουμε 
αφενός την αλληλογραφία αλλά και τις τηλεφωνικές 
επικοινωνίες που είχαμε με τον συγκεκριμένο Δήμαρ-
χο (είναι όλες καταγεγραμμένες).

Συγκεκριμένα :
Στις 24/06/2016 Ο Δήμαρχος παραλαμβάνει το με 

αρ.πρωτοκόλλου 8132 έγγραφο στο οποίο του προ-
τείνεται να οργανωθεί μια ενημερωτική –ψυχαγωγική 
εκδήλωση με μια οικονομική συμμετοχή των 1.200€ σε 
σύνολο 8.000€ του κόστους της εκδήλωσης.

Στις 25/06/2016 επικοινωνεί ο Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 

με το Δήμαρχο και ο δεύτερος τον ενημερώνει ότι αδυ-
νατεί να συμμετέχει οικονομικά στην προαναφερόμενη 
εκδήλωση και συνεννοούνται ότι στις 26/06/2016 θα 
πάει συνεργείο του ΠΑΚΟΕ να κάνει δειγματοληψίες 
σε παραλίες και στο πόσιμο νερό στο Αγκίστρι. Στην 
καταγεγραμμένη αυτή συνομιλία τονίζεται στο Δήμαρ-
χο από τον Πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ ότι δεν συνδυάζεται 
η εκδήλωση με τ’ αποτελέσματα των αναλύσεων στο 
νησί, πράγμα που έγινε και εγγράφως στις 06/07/201.

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

Ακόμη θέτει πέντε ερωτήματα:
«- Υπάρχει αποχετευτικό σύστημα και βιολογικός 

καθαρισμός στο νησί και για αυτό καταλήγουν όλοι οι 
… απορροφητικοί βόθροι στην θάλασσα;

- Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που από τις 
αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ δεν έχει κανένα μικροβιολογι-
κό πρόβλημα, γιατί ο Δήμαρχος επικαλείται τις χημι-
κές αναλύσεις ;

- Ο Δήμαρχος ψεύδεται, επικαλούμενος τα αποτε-
λέσματα των αναλύσεων του Υπουργείου που έλαβε 
γνώση μόλις στις 11/07/2016, δηλαδή μετά το Δελ-
τίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ 07/07/2016 ενώ οι υπηρεσίες 
… το γνώριζαν από τις 23/06/2016.Γιατί Δήμαρχε το 
αποσιωπήσατε μέχρι τις 11/07/2016;

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

- Εάν μπορεί ο Δήμαρχος και σεις να μας αναλύ-
σετε με στοιχεία στην μπροκειμένη περίπτωση ποιος 
είναι ο «εκβιαζόμενος» και ποιος είναι ο «εκβιαστής»;

Ποια είναι τα στοιχεία  
που έχει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναφέρει πως παρακο-
λουθεί συστηματικά, κυρίως οι ακτές που συγκεντρώ-

νουν σημαντικό αριθμό λουομένων και οι ακτές που είτε 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη 
(αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό 
κ.λπ.), είτε δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Σε κάθε σημείο δειγματοληψίας πρέπει να λαμβά-
νεται ένα δείγμα λίγο πριν την έναρξη της κολυμβητι-
κής περιόδου.

Οι ημερομηνίες δειγματοληψίας, σύμφωνα με την 
Ειδική Γραμματεία, πρέπει να κατανέμονται καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, να διενεργεί-
ται μία δειγματοληψία / ανάλυση ανά μήνα και το διά-
στημα μεταξύ δύο διαδοχικών δειγματοληψιών να μην 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Η συχνότητα αυτή 
πρέπει να τηρείται αυστηρά, διότι η αξιολόγηση της ποι-
ότητας των νερών κολύμβησης γίνεται κατόπιν στατι-
στικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των αναλύ-
σεων, η οποία προϋποθέτει ικανό αριθμό δειγμάτων.

Στις 29 Ιουλίου του 2016 ανακοινώθηκε ότι ολο-
κληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2015 
σε 1.508 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.542 
σημείων που παρακολουθήθηκαν.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβη-
σης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμ-
ματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελε-
σμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων 
ετών (2012-2015), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.542 σημεία 
εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα 
και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα 
σε λίμνες).  Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτε-
λεσμάτων, 1.499 σημεία (99,40%) ταξινομούνται στην 
κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 9 σημεία (0,60%) 
χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο 
δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανέ-
να σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Ταυτόχρονα υπάρχει σε εξέλιξη η παρακολούθηση 
των υδάτων σε διαφορές περιοχές, στο Νότιο Αιγαίο.
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«ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Θέμα Re: Ερωτήσεις από «Καθημερινή»για μετρή-

σεις στις παραλίες
Αποστολέας Yannis Palaio logos yanpal@

kathimerini.gr
Παραλήπτης <pakoe@pakoe.gr>
Ημερομηνία 2016-08-03 13:31
Αγαπητέ κε Χριστοδουλάκη,
Οι ερωτήσεις:
1. Είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο όπου κάνετε 

τις αναλύσεις στο ΕΣΥΔ; 
2. Ενημερώνετε τους δήμους για το πού και πότε 

κάνετε τις δειγματοληψίες; Πώς απαντάτε στην κρι-
τική ότι βασίζετε τα πορίσματα σε μία μόνο μέτρηση;

3. Με ποιον συνεργάζεσθε στο Εθνικό Μ. Πολυ-
τεχνείο;

Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, χρειαζόμαστε 
τις απαντήσεις το συντομότερο - ως σήμερα το βρά-
δυ το αργότερα.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Παλαιολόγος
2016-08-03 13:06 GMT+03:00 Yannis Palaiologos 

<yanpal@kathimerini.gr>:
Αγαπητοί,
Ερευνώ το θέμα των ακατάλληλων παραλιών και 

ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα στον κ. Χριστοδου-
λάκη. Καλώ στα σταθερά τηλέφωνα στην ιστοσελίδα 
σας αλλά δεν απαντά κανείς. Πείτε μου παρακαλώ πού 
μπορώ να τον βρω.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Παλαιολόγος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ;

«ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΠΑΝΤΑ»

Αθήνα: 03/08/2016
Αρ. πρωτ.: 8158
Προς: τον Γιάννη Παλαιολόγο
Συντάκτη  Εφημερίδας Καθημερινής
Κοινοποίηση: κο Αλέξη Παπαχελά
Διευθυντή εφημερίδας «Καθημερινή»

Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας θέσατε με 
το σημερινό σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και σχετικά με το σημερινό σας  δημοσίευμα,  έχου-
με να παρατηρήσουμε και να παραθέσουμε τα εξής:

Κατ’ αρχήν στηλιτεύουμε την στάση σας απέναντί 
μας.  Δημοσιεύσατε το Δελτίο Τύπου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο είναι προ-
σβλητικό, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και ιδιαζόντως 
ασεβές για εμάς και το έργο μας και για το οποίο επι-
φυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά 
μας, δίχως προηγουμένως να ζητήσετε να ακούσετε 
και την δική μας πλευρά. Αγνοήσατε έτσι προκλητικά 
την δημοσιογραφική δεοντολογία αλλά και την βασι-
κή αρχή – ευρέως παραδεδεγμένη και κατοχυρωμένη 
- που διέπει την διευθέτηση και δημοσιοποίηση κάθε 
διαφοράς, αυτή της «εκατέρωθεν ακροάσεως». Με 
αυτήν την ενέργειά σας – να δημοσιεύσετε κάτι δυσφη-
μιστικό για εμάς δίχως ταυτόχρονα να παραθέτετε και 
την δική μας απάντηση επ’ αυτού - παίρνετε θέση ενα-
ντίον μας και συμπράττετε στην σπίλωση του ονόμα-
τός μας. Και για αυτό επιφυλασσόμαστε, επίσης, κάθε 
νομίμου δικαιώματός μας. Για την αποκατάσταση της 
αλήθειας και της δημοσιογραφικής τάξης, σας ζητά-
με να δημοσιεύσετε το συνημμένο στο παρόν Δελτίο 

Τύπου το οποίο και σας έχουμε, ήδη, στείλει και έχε-
τε, ήδη, λάβει, όπως μας επιβεβαιώσατε τηλεφωνικά.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που μας θέσατε με το 
μήνυμά σας, σας απαντάμε:

1. Είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο όπου 
κάνετε τις αναλύσεις στο ΕΣΥΔ;

Απ. Τα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, χημικά και μικρο-
βιολογικά, που λειτουργούν επί 37 χρόνια δεν είναι 
διαπιστευμένα  στο ΕΣΥΔ. Είναι πιστοποιημένα. Εάν 
ανατρέξετε στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, θα 
διαπιστώσετε  ότι η «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» είναι πιο ισχυρή 
από την «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ» όσον αφορά τις μετρήσεις 
της ποιότητας του ύδατος.

Επί τη ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι όταν το 
1979 - 1980 διενεργούσαμε καθημερινές μετρήσεις 
για το μείζον πρόβλημα του νέφους της Αθήνας - και 
ήμασταν τότε οι μόνοι που το κάναμε -  η εφημερίδα 
σας δημοσίευε τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας 
χωρίς να θέτει θέμα πιστοποίησης ή όποιας εγκυρό-
τητας των μετρήσεών μας.

2. Ενημερώνετε τους Δήμους για το πού και 
πότε κάνετε τις δειγματοληψίες; Πώς απαντάτε 
στην κριτική ότι βασίζετε τα πορίσματα σε μία 
μόνο μέτρηση;

Απ. Τα Δελτία Τύπου του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα 
των νερών αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Κυβέρ-
νησης, στους βουλευτές, στους Περιφερειάρχες, στους 
Δημάρχους, σε όλες τις ΜΚΟ και σε όλα τα ΜΜΕ. Αναρ-
τώνται, επίσης, στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ και σε 280 
δικτυακά μέσα και blogs. 

Οι μετρήσεις είναι τρεις και όχι μία. Και προς ενη-
μέρωσή σας, σας γνωρίζουμε  ότι, όπως γράφεται στο 
τεύχος 79, Ιουλίου 2016 του ΠΑΚΟΕ, στην πρώτη σελί-

δα, οι καθαρές παραλίες είναι 70% και οι ακατάλληλες 
είναι 30% επί συνόλου 391 εξετασθέντων παραλιών 
μέσα στο δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2016. Και ο αγώ-
νας μας συνεχίζεται ανεξάρτητα από την προσπάθεια 
φίμωσης και σπίλωσης του ΠΑΚΟΕ το οποίο λειτουρ-
γεί επί 37 συνεχή έτη, από το 1979.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι το 
κόστος των μετρήσεών μας ανέρχεται σε 35.000 € τα 
οποία προέρχονται αποκλειστικά από συνδρομές των 
μελών μας και δωρεές απλών συμπολιτών μας που εκτι-
μούν και εμπιστεύονται το έργο μας και την πολύχρο-
νη προσφορά μας. Αντιθέτως το κόστος της έρευνας 
που διενεργεί το Υπουργείο ανέρχεται σε 1.500.000 
€ που βαρύνουν τους φορολογούμενους πολίτες και 
των οποίων ερευνών τα αποτελέσματα ανακοινώνο-
νται την επόμενη χρονιά……. Για να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα πως από τις 1.500 παραλίες, οι 1.499 
είναι καθαρές!!!!! Ουδέν σχόλιον……

3. Με ποιον συνεργάζεσθε στο ΕΜΠ;
Το ΠΑΚΟΕ στα 37 χρόνια λειτουργίας του συνερ-

γάζεται με ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστημιακούς 
από όλα σχεδόν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας μας. Ειδικά η συνεργασία μας με το ΕΜΠ 
έγκειται σε ακαδημαϊκού επιπέδου ανταλλαγή απόψε-
ων και πληροφοριών με πολλούς καθηγητές.

Τελειώνοντας σας δηλώνουμε ότι και σε όλα τα 
ΜΜΕ. Αναρτάχχονι  ιτΝΩΝ

είναι δικαίωμά σας και επιλογή σας να μην δημο-
σιεύετε τα Δελτία Τύπου του ΠΑΚΟΕ αλλά για εμάς 
η σωστή και αντικειμενική ενημέρωση είναι  αποτέλε-
σμα πλουραλισμού.

Για το ΠΑΚΟΕ
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Επειδή στο Δελτίο Τύπου του Υπουρ-
γείου υπάρχουν αρκετά αδιευκρίνιστα 
σημεία όσον αφορά την διαδικασία για 
την ποιότητα των νερών κολύμβησης, 
κατ’ αρχήν θα θέλαμε ν’ απαντήσει στα 
παρακάτω ερωτήματα το Υπουργείο 
μιάς και είναι ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ φορέας 
που παρακολουθεί με αναθέσεις σε 
τρίτους, τις αναλύσεις και τις μετρή-
σεις των νερών κολύμβησης.

1.- Σε ποιο σημείο της χώρας βρί-
σκεται η μοναδική περιοχή που είναι 
ακατάλληλη για κολύμβηση από τις 
1.500 που αναφέρετε; Σας προσκα-
λούμε και σας προκαλούμε παρουσία 
εισαγγελέα να επισκεφτούμε τουλάχι-
στον τριάντα (30) περιοχές στην Αττι-
κή όπου η ακαταλληλότητα είναι του-
λάχιστον εμφανής.

2.- Πώς τολμάτε, κύριοι του ΥΠΕΝ, 
να κοροϊδεύετε τον μισό πληθυσμό της 
χώρας, όταν γνωρίζετε ότι:

Στην ανατολική Αττική και σε πολλά 
νησιά και άλλες περιοχές της χώρας η 
φράση «βιολογικός καθαρισμός» είναι 
ανεφάρμοστη από τους εκάστοτε κρα-
τούντες.

i Όταν το αποχετευτικό σύστημα 
δεν έχει ακόμη σχεδιασθεί.

ii Όταν  οι απορροφητικοί βόθροι 
στην χώρα είναι στην ημερήσια διάτα-
ξη και το περιεχόμενό τους δεν είναι, 
όπως ξέρετε, μόνο βακτηρίδια αλλά 
βαριά μέταλλα και άλλες επικίνδυνες 
για την δημόσια υγεία ουσίες.

iii  Όταν οι επώνυμες καταγγελί-
ες που μας έρχονται για ουρολοιμώ-
ξεις, κολπίτιδες και άλλες αρρώστιες 
είναι αποδεδειγμένα προϊόντα μολυ-
σμένης θάλασσας.

iv  Όταν μόλις προχθές το Λιμε-
ναρχείο απαγόρευσε στην ακτή, στο 
ΕΔΕΜ, που εκβάλει η Πικροδάφνη, 
την κολύμβηση για 10 ημέρες.

v Όταν, δίδονται αφειδώς γαλάζιες 
σημαίες σε σημεία εκβολής αγωγών 
(διαθέτουμε όλα τα στοιχεία) .

vi Όταν, όταν, όταν …

ΤΩΡΑ ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ 
ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΘΕ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ

Το ΠΑΚΟΕ (www.pakoe.gr) λει-
τουργεί 37 συνεχή χρόνια και κάθε 
χρόνο, τον Ιούνιο, με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον 
(5 Ιουνίου) δίνει στην δημοσιότητα τα 
αποτελέσματα ενδεικτικής έρευνας η 
οποία γίνεται τον Μάιο από ειδικούς 
επιστήμονες – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – στον 
Αργοσαρωνικό και Ευβοϊκό κόλπο.

Επειδή αναφέρεσθε στην έκθεση 

αυτή, σας πληροφορούμε ότι δόθηκε 
στην δημοσιότητα στις αρχές Ιουνίου 
(2.6.2016) και μόλις τώρα, 2 Αυγού-
στου, το ΘΥΜΗΘΗΚΑΤΕ ότι «δήθεν» 
υπάρχουν αοριστίες για τα εργαστήρια 
και την επιστημονικότητα του ΠΑΚΟΕ.

Επειδή, όμως, το ΠΑΚΟΕ εδώ και 37 
χρόνια έχει αντιμετωπίσει κάθε είδους 
εξουσία, όπως και την δική σας, σας 
ενημερώνουμε για τα εξής:

1.- Από το 1979, όταν πρωτοανα-
καλύψαμε το «νέφος» της Αθήνας και 
με τον Υπουργό Τρίτση χέρι – χέρι δια-
δηλώναμε γι’ αυτό, όταν, όμως, έγινε 
υπουργός, μας μήνυσε και μας πήγε 
στα δικαστήρια, όπου ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ 
παμψηφεί. Επειδή ως Υπουργός ΧΟΠ 
δήλωνε ότι δεν υπάρχει νέφος. Το ίδιο 
έκανε και ο επόμενος, ο Κουλουμπής. 
Την ίδια τακτική αντιμετωπίσαμε και με 
τους επόμενους της εξουσίας.

2.- Δεν φανταζόμαστε ποτέ, όμως, 
ότι μετά από 37 ολόκληρα χρόνια, θα 
επαναλαμβανόταν το ίδιο έργο μ’ εσάς.

3.- Στον βωμό του τουριστικού μας 
προϊόντος που επικαλείσθε, πάει περί-
πατο η δημόσια υγεία.

4.- Άραγε έχετε ποτέ αναρωτηθεί 

πόσο είναι το κόστος της θεραπείας 
για τις ουρολοιμώξεις κάθε χρόνο και 
ποια είναι η διαφορά από την υλοποί-
ηση έργων υποδομής (αποχετευτικό, 
βιολογικοί καθαρισμοί κλπ);

5.- Αναφέρεσθε στα εργαστήρια 
του ΠΑΚΟΕ που σας έχουμε επανει-
λημμένα προσκαλέσει να επισκεφθεί-
τε. Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα σε συνεργα-
σία με την Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, 
και με όποιους εσείς θέλετε, να έλθετε 
στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ.

6.- Πεντακόσιες και πλέον μελέ-
τες, προγράμματα και έρευνες έχουμε 
υλοποιήσει με φορείς του Δημοσίου 
(Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχίες, 
Δήμους κλπ).

7.- Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και 
ανάλυσης που χρησιμοποιούμε είναι 
για 37 χρόνια οι ίδιες, σύμφωνα με 
τα διεθνή standards.

8.- Εάν για εσάς η ορθότητα των 
αποτελεσμάτων έγκειται στην ετερο-
χρονισμένη χρήση από τους πολίτες, 
τότε  πράγματι κοροϊδεύετε τους πολί-
τες. Γιατί αυτό κάνετε εσείς.

9.- Για ποιους λόγους τότε η αξι-
οπιστία σας που πραγματικά αγγί-
ζει τα όρια του παραλόγου – 1.499 

παραλίες από τις 1.500 κατάλληλες 
για κολύμβηση, γελά και το παρδαλό 
κατσίκι περνώντας τους πολίτες για 
κρετίνους – έχει πέσει στο ναδίρ ενώ 
έχει εκατονταπλασιασθεί η αναγνώρι-
ση από τα ΜΜΕ του ΠΑΚΟΕ σε σχέση 
με την δική σας;

10.- Σας επιστρέφουμε τα λεγό-
μενα του Πρωθυπουργού ότι τα κοι-
νωνικά αγαθά είναι περιουσία του 
λαού και όχι της εκάστοτε εξουσίας 
και κυβέρνησης.

11.- Έτσι λοιπόν οι θάλασσές μας 
(15.000 km ακτών) είναι κομμάτι της 
ζωής μας και έχουμε κάθε δικαίωμα 
(άρθρο 21 του Συντάγματος) να τις 
προστατεύουμε αναδεικνύοντας τα 
προβλήματα.

Το ΠΑΚΟΕ άμεσα καταθέτει μηνυ-
τήρια αναφορά κατά παντός υπευθύ-
νου (και σχετική αγωγή) για το προ-
σβλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό  και 
ακατανόμαστο ανυπόγραφο Δελτίο 
Τύπου της 2.8.2016 του ΥΠΕΝ.

Εάν σας ενδιαφέρει πρώτιστα το 
«τουριστικό προϊόν», εμάς μας ενδια-
φέρει πρώτιστα η Δημόσια Υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος.-

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 170/03-08-2016

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ/2-8-2016
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΠΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
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ΠΩΣ ΣΤΙΣ 28-7-2016 ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  

ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ;

ΕΛΛΑΔΑ 28.07.2016
Ακατάλληλες κρίθηκαν τέσσερις παραλίες της Αττικής
Ακατάλληλες για κολύμβηση λόγω μόλυνσης κρίνονται τέσσερις 

πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής και συγκεκριμένα το Καβού-
ρι (οδός Κυβέλης), το Μεγάλο Καβούρι, η παραλία Αγίου Νικολάου 
στο Λαγονήσι και η κεντρική παραλία της Σαρωνίδας. Σε αυτό το 
συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες του Πανελληνίου Κέντρου 
Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), που πραγματοποίησαν μέσα στον 
Ιούλιο ελέγχους για την καταλληλότητα των νερών 17 πολυσύχνα-
στων παραλιών της Αττικής. Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ, απο-
τελούμενη από χημικούς, βιολόγους και άλλους ειδικούς, συνέλεξε 
την περασμένη Κυριακή δείγμα νερού από παραλίες.

Ειδικότερα, τα σημεία από τα οποία έγιναν δειγματοληψίες είναι 
τα εξής: δύο παραλίες στη Βούλα (απέναντι από το Τμήμα Ασφαλείας 
Βούλας και απέναντι από το Δημαρχείο), στο Καβούρι (οδός Κυβέ-
λης), στο Μεγάλο Καβούρι (στο κέντρο του τελευταίου κολπίσκου), 
στον Αστέρα Βουλιαγμένης, στη Λουμπάρδα, στον Αγιο Δημήτριο 
- Λαγονήσι, στον Αγιο Νικόλαο - Λαγονήσι, στο Πεύκο - Λαγονή-
σι, στην κεντρική παραλία Σαρωνίδας, στο Μαύρο Λιθάρι Σαρωνί-
δας, στις Αλυκές Αναβύσσου (1ος Ναυαγοσώστης και ΔΗΚΕΑ), στο 
Θυμάρι, στην Πούντα Ζέζα Λαυρίου, στο Περιγιάλι και στο Καλοπή-
γαδο Κερατέας. Από τις αναλύσεις που έγιναν στα πιστοποιημένα 
εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ προέκυψε ότι τέσσερις παραλίες είχαν υψη-
λή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων πάνω από το όριο που έχει θέσει 
οδηγία της Ε.Ε. για την ασφάλεια των νερών κολύμβησης. Ειδικότε-
ρα, με όριο τις 250 βιώσιμες μονάδες κολοβακτηριδίων ανά 100 ml 
νερού, στο Καβούρι (οδός Κυβέλης) αυτές ήταν 264, στο Μεγάλο 
Καβούρι 380, στον Αγιο Νικόλαο - Λαγονήσι 390 και στην Κεντρι-
κή παραλία Σαρωνίδας 260. Η μικρότερη συγκέντρωση κολοβακτη-
ριδίων καταγράφηκε στο Θυμάρι - Παλαιά Φώκαια (30 βιώσιμες 
μονάδες ανά 100 ml).

Οι συγκεκριμένες αναλύσεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας που 
πραγματοποιεί το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με το ΕΜΠ σε παραλίες 
και πόσιμο νερό σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία άρχισε τον Ιούνιο 
και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου. Ηδη έχουν δημοσιοποιηθεί 
τα αποτελέσματα της έρευνας σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Υδρα, Σπέ-
τσες, Σαλαμίνα, Λίμνη Βουλιαγμένης, παραλίες Ωρωπού, Ιτέα, Γαλα-
ξίδι, Πόρτο Γερμενό και Μέγαρα, Κόρινθο έως Ξυλόκαστρο, Μαλια-
κό, Παγασητικό και Μεσσηνιακό Κόλπο.



ΠΑΚΟΕ 37 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα 

και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα 

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr
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