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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Επανομής – Δήμος
Θερμαϊκού
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις επιτόπιες συζητήσεις που διενεργήθηκαν με τοπικούς φορείς, όσο και από
τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων στην παραλία
θεωρείται το μείζον πρόβλημα, ενώ επισημαίνεται και η ανεξέλεγκτη πρόσβαση οχημάτων
στο όριο ή και μέσα στον υγροβιότοπο, στο σημείο που σχηματίζονται αμμοθίνες.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν
γίνεται συντονισμένα και μεθοδικά. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάδοι συλλογής
απορριμμάτων στην παράκτια περιοχή και αρκετές από τις δραστηριοποιούμενες
επιχειρήσεις παρέχουν σταχτοδοχεία, πολλοί λουόμενοι εξακολουθούν να αφήνουν τα
απορρίμματά τους στην παραλία, γεγονός που καταδεικνύει το έλλειμμα
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Για αυτό και οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες
τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση των επισκεπτών, που στη συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι Έλληνες ηλικίας 18-45 ετών.
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το έργο θα συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της παραλίας και φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι
να υποστηρίξουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί
ότι εξέφρασαν επιφυλακτικότητα απέναντι στην αποτελεσματικότητα των έργων που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+, λόγω της υλοποίησης στην
περιοχή του έργου ACCOLAGOON (LIFE 09 ΝΑΤ/GR/000343), για το οποίο η τοπική κοινωνία
παραμένει ανενημέρωτη, κυρίως σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδεχόμενα θα επιφέρει
στη λιμνοθάλασσα της Επανομής.

2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 801 μ. και εύρους
11 μ.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην ακτή μετρήθηκαν 467
αποτσίγαρα σε εννέα (9) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 75, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

Ο μέσος όρος ήταν 10 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής.

•

Ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 6 έως 89 με
μια υψηλή μέση τιμή 53 αποτσίγαρα/ μ.
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Εικόνα 1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία της Επανομής.

Οι χαμηλότερες τιμές αποτσίγαρων εντοπίστηκαν κυρίως πλησίον του ανώτερου ορίου της
ακτής (προς την ξηρά), ενώ μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίστηκε από τη ζώνη απόσβεσης
του κύματος μέχρι τα 5-6 μ. προς το ανώτερο όριο. Το τμήμα της ακτής με την εντονότερη
παρουσία αποτσίγαρων (24-75 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής) βρίσκεται πλησίον του χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων και της εισόδου στην παραλία. Σε όλο το μήκος της ακτής γίνεται
κυρίως ελεύθερη χρήση της από λουόμενους, εκτός από το ανατολικό της τμήμα, όπου
υπάρχουν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, ταβέρνες και beach bar με πυκνές ομπρέλες και
ξαπλώστρες κατά τους θερινούς μήνες. Το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται από εξίσου υψηλή
συγκέντρωση αποτσίγαρων και βρίσκεται κοντά στην είσοδο της παραλίας. Στο δυτικό
τμήμα της ακτής, το πλήθος των αποτσίγαρων είναι πιο περιορισμένο συγκριτικά με την
υπόλοιπη ακτή, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό (1-9 αποτσίγαρα/ τ.μ.).
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι τα τμήματα της ακτής με την υψηλότερη πυκνότητα
αποτσίγαρων είναι εκείνα που παρουσιάζουν και την υψηλότερη πυκνότητα λουόμενων,
λόγω της εγγύτητάς τους στην είσοδο της παραλίας, όπου πιθανόν να προτιμάται από τους
περισσότερους επισκέπτες. Η ακτή είναι η τρίτη περισσότερο επιβαρυμένη από αποτσίγαρα
σε σύγκριση με τις άλλες ακτές που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, γεγονός που
οφείλεται στην υψηλή επισκεψιμότητά της, εξαιτίας της μεγάλης τουριστικής της
αναγνωρισιμότητας, αλλά και της εύκολης πρόσβασης από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες
κοντινές πόλεις.

