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Δειγματοληπτικός έλεγχος Ποιότητας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος (Παράκτιων Υδάτων) στο Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκου Ζακύνθου

Δειγματοληπτικός έλεγχος Ποιότητας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Παράκτιων Υδάτων)
στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου

? ?????? ??????????? (?.?.) ??? ??????? ????????? ?????? ???????? (?.?.?.?.), ??
?????????? ?? ?? ?????? ????????????? ???????????? ?????? (?.?.?.?.) ???
??????? ?????????? ??? ??????????? ???????????? BlueCoast «Climate – Smart
Coastal Practices for Blue Governance – ????????? – ??????? ?????????
????????? ??? ?? ??????? ????????????» (http://bluecoast-cbc.eu/ [1]) που
χρηματοδοτείται από το InterregIPA-CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, πραγματοποίησε
δειγματοληψίες για τον έλεγχο της Ποιότητας των Παράκτιων Υδάτων στο θαλάσσιο χώρο
δικαιοδοσίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., όπως εξάλλου είχε δεσμευτεί και δια ζώσης μέσω του
Επιστημονικού Υπευθύνου του Φ.Δ. κατά τη διάρκεια της σχετικά πρόσφατης διεξαγωγής της
ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου για το θέμα της Θαλάσσιας Ρύπανσης
στις ακτές της Ζακύνθου.
Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του Θαλάσσιου Πάρκου
και επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., έλαβαν χώρα στις
αρχές Ιουλίου 2019 σε τέσσερις θέσεις (Γέρακα, Καλαμάκι-Βροντόνερο, Καλαμάκι-Μπούκα και στην
ευρύτερη περιοχή του Μαραθία) στον κόλπο του Λαγανά, που ως γνωστόν αποτελεί περιοχή
ωοτοκίας για τη Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta. Οι δειγματοληψίες αυτές είχαν ως σκοπό τη
διερεύνηση της δυνητικής θαλάσσιας ρύπανσης των παράκτιων υδάτων από ρύπους οργανικής
προέλευσης. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το
πιστοποιημένο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. προκύπτει, ότι η κατάσταση στις
περιοχές δειγματοληψίας του κόλπου του Λαγανά είναι απόλυτα κανονική και δεν θα πρέπει να
υπάρχει καμία ανησυχία στους πολίτες καθώς σε κανένα από τα δείγματα δεν διαπιστώθηκε
ρύπανση από οργανικά φορτία (τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό από το Ε.Θ.Π.Ζ.) και
συνεπώς και από τις συγκεκριμένες δειγματοληψίες καταγράφεται η καταλληλότητα των υδάτων
κολύμβησης της συγκεκριμένης περιοχής.
Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που προαναφέρθηκαν είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τις αναλύσεις δειγμάτων των παράκτιων υδάτων που πραγματοποιεί η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα η
συγκεκριμένη Υπηρεσία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο σε 33 θέσεις σε όλη τη Ζάκυνθο (9
εκ των οποίων εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ.) σχετικά με τον προσδιορισμό της
καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης. Ο τακτικός έλεγχος διερεύνησης καταλληλότητας των
υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία κατά τη θερινή περίοδο κάθε
έτους και τα αποτελέσματα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2019 είναι ήδη διαθέσιμα προς το κοινό
στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://4862.syzefxis.gov.gr/…/jd…/category/72-zakynthos2019… [2]).

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, τα ύδατα των παραλιών της Ζακύνθου κρίθηκαν
«εξαιρετικής ποιότητας». Τέλος, η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης
επιβεβαιώθηκε και από τις σχετικές πρόσθετες δειγματοληψίες που διενεργεί το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας
Ζακύνθου, με μόνη εξαίρεση το λιμάνι της Ζακύνθου και σε μια ακτίνα 200 μέτρων
εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του χειμάρρου Αγίου Χαραλάμπη της πόλης της
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Ζακύνθου.
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???????????? ? ???????? ?????? Caretta Caretta, ??? ???????? ???? ?????????
??? ????????. Συνεπώς, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. θα προβεί στο άμεσο μέλλον και σε
πρόσθετες δειγματοληψίες στο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ. και φυσικά θα
συνεχίσει, όπως κάνει όλα τα χρόνια λειτουργίας του, την απρόσκοπτη παρακολούθηση
και καταγραφή των σοβαρών πηγών ρύπανσης όπως για παράδειγμα στην περιοχή του
θαλάσσιου χώρου που γειτνιάζει με το κλειστό Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή του Σκοπού και
στην οποία ως γνωστόν κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ. εισροή
στραγγιδίων. Αυτά τα περιστατικά Θαλάσσιας Ρύπανσης έχουν άμεσα καταγγελθεί από το
Φ.Δ. στις Αρμόδιες Υπηρεσίες με κατασταλτικό ρόλο (π.χ. Αστυνομία, Λιμενικό,
Εισαγγελία, Δήμος Ζακύνθου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΥΠΕΝ) προκειμένου να υπάρξει
άμεση παρέμβαση. Τέλος,ο Φ.Δ. θα συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην
ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων και υπευθύνων
Φορέων για τα θέματα της παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι
δυνητικές πηγές ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο και φυσικά να διασφαλιστούν
αποτελεσματικά όλες οι προϋποθέσεις καλύτερης ποιότητας υδάτων και διατήρησης του
περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου.

?? ??? ????? ??????????? ??? ?.?.?.?

https://www.imerazante.gr/2019/08/13/202862?fbclid=IwAR3LffxB5x61ZFwQ5T6TXNGODfo2zyX4sxz
CWcgvWcnpsPCRz68U6RNT7k4 [3]

Page 2 of 3

Δειγματοληπτικός έλεγχος Ποιότητας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Παράκτιων Υδάτ
Published on Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (https://nmpzak.org.144-76-38-75.comitech.gr)
Source URL: https://nmp-zak.org.144-76-38-75.comitech.gr/el/content/%CE%B4%CE%B5%CE%B9
%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%
CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%C
F%83%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE
%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE
%BA%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF
%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C
Σύνδεσμοι
[1] http://bluecoastcbc.eu/?fbclid=IwAR3yDqxI5BZUhJ3FOia4Aq9K9mWA3AD3Snqu_3BsMOO0v119zJl6hPg7NaY
[2] https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4862.syzefxis.gov.gr%2Findex.php%2Fcompone
nt%2Fjdownloads%2Fcategory%2F72-zakynthos2019%3FItemid%3D126%26fbclid%3DIwAR0la7_pSZ
8XeDEe-0_53yS4LOuf08hpQx4iT6koy_neV20fK1ZHYbROHbc&amp;h=AT3zsn8rf7hG7uTQo6m6ntRAN
Bff0hbg2_wmvTtUbdR1hWNancgLzs0MIU5K18R8GyG7zXS2jAbCnhiUxCfR3JWVV5xbcOQJJmXrr0bzK9
MVgQrIVlqFRSMWHF2cJ4m7bbWt6kMMggudDbrOuur8mFem5YlXC-8IbZSNtQn06m_4bacauHYRh2igm
GMJjR13Xw_eHxxU4MyobdR5kU18HOpfYI0CC8rrDym8XFxUmRcIrYvqMkrfmN2yyjC5OsDVmeUax0cEd
6PWpYi-7X3-YsNBFSUknMU0SA3bO7zSr71omlUq4Fu-lwMfJDYlsYi2hh3I-VrO3Mkfivd4-yLMtgJ2SNwWbf
8uyMflC71mV7nmcGP2jKRFXo-_nY5NySffM7URJFxm6InE11UYhmjOmcpxLsp8Sp5l7hbiuVanrTofnCJHU
q4n7s7tnm1KwnGb57_GLWRVxQxljHYgo8DrYf2lzavTFKkf35FGeZ4hDUCc4i9VxLC4WfShW8LKDKJVjYO
YutrfVmyZTTcVYeMH-8No-8CrRh9USCSzlbVYMUysxhA5CecuH55_8BkFWvQQZgdOe2G7YYedFIhUyPn
A2o82ZNiEyAvyckVXWKmCeqaV4itxY8GoyDUBtwZ-qUebEsaS
[3] https://www.imerazante.gr/2019/08/13/202862?fbclid=IwAR3LffxB5x61ZFwQ5T6TXNGODfo2zyX4
sxzCWcgvWcnpsPCRz68U6RNT7k4

Page 3 of 3

