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ΑΠΟΦΑΗ 

 
 

ΘΔΜΑ: Υαξαθηεξηζκόο θαηαιιειόηεηαο αθηώλ θνιύκβεζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο γηα ηελ 

θνιπκβεηηθή πεξίνδν έηνπο 2020. 

 

 
 

Η ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΧΗ ΠΔ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

Έρνληαο ππόςε : 

1.  Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.α/7-6-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.148/2010 (ΦΔΚ 241/η.α/27-12-2010) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο».  

3.  Σελ αξίζκ. νίθ. 204072/3050/12-09-2019 (ΦΔΚ 1006/η.β΄./20-09-2019) Απόθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο «Αλάζεζε άζθεζεο ηνκέσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνπο ρσξηθνύο Αληηπεξηθεξεηάξρεο». 

4.  Σελ ππ΄αξίζκ. Αξηζκ. νηθ. 22160_598 (ΦΔθ 316/η.β΄./06-02-2020) Απόθαζε κε ζέκα: 

«Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζύλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο». 

5.  Σνλ Α.Ν.2520/40(ΦΔΚ 237/η.α΄/5-9-1940) "Πεξί Τγεηνλνκηθώλ Γηαηάμεσλ" όπσο 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

6.  Σελ αξηζκ. 5673/400 ΚΤΑ «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθώλ ιπκάησλ» ΦΔΚ 

192/14-31997) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

7.  Σελ αξηζκ. Δ1β/221/1965 ΤΓ. «Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ» , 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

8.  Σελ αξηζκ. Φ42/4824/16-10-1980 Απόθαζε Ννκάξρε Βνησηίαο γηα ηνλ θαζνξηζκό αλσηέξαο 

ηάμεο ρξήζεο ησλ ζαιάζζησλ λεξώλ ηνπ θόιπνπ ηεο Αληίθπξαο.  
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9.  Σελ νδεγία 2006/7/ΔΚ «ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 76/160/ΔΟΚ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

10.  Σελ αξηζκ. Ζ.Π 8600/416/Δ103/2009 ΚΤΑ «Πεξί πνηόηεηαο θαη κέηξσλ δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ θνιύκβεζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/4/ΔΚ» ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο θαη ηε θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 76/160/ΔΟΚ» 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2006.  

11.  Σν Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ Α 280/9-12-2003) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 

Δλαξκόληζε κε ηελ νδεγία 2006/7/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23-10-2000» , όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

12.  Σελ αξηζκ. πξση. 892/53625/29-04-2020 Απόθαζε πληνληζηή ΑΓΘηΔ κε ζέκα 

«Πξνζδηνξηζκόο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2020» 

(ΑΓΑ: ΧΕΓΚΟΡ10-2ΘΦ) . 

13.  Σελ αξηζκ. πξση. νηθ. 3333/180647/18/02-04-2019 Απόθαζε πληνληζηή ΑΓΘηΔ πεξί 

«Αλαζεώξεζεο Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο γηα ηα έηε 

2019-2020 θαη  πξνζδηνξηζκόο ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα 

ην έηνο 2019» (ΑΓΑ: 6ΓΓ9ΟΡ10-ΦΝΜ). 

14.  Σελ αξηζκ. πξση. 859/51243/15-05-2020 έγγξαθν ηεο ΑΓΘηΔ κε ζέκα «Έγθξηζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηώλ πδάησλ αθηώλ θνιύκβεζεο γηα ην έηνο 2020». 

15.  Σελ αξηζκ. Πξση. Γ1δ/Γ.Π.νηθ.31586/21-05-2020 Δγθύθιην ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο πεξί « 

Διέγρνπ πνηόηεηαο πδάησλ θνιύκβεζεο θαη έθδνζε απνθάζεσλ ραξαθηεξηζκνύ 

θαηαιιειόηεηαο αθηώλ θνιύκβεζεο ζεξηλήο πεξηόδνπ 2020» ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΑΓΑ: 

ΧΧΘΟ465ΦΤΟ-ΔΔΓ). 

16.  Σελ θαηάζηαζε ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο, ηηο επηθξαηνύζεο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηελ πγεηνλνκηθή 

αλαγλώξηζε θαη ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ αθηώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κηθξνβηνινγηθώλ θαη καθξνζθνπηθώλ ειέγρσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.  

17.  Σν γεγνλόο όηη ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα ησλ δηελεξγεζέλησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη 

κηθξνβηνινγηθώλ δνθηκώλ θαηά ην έηνο 2020, δελ δηαπηζηώζεθε θακία ππέξβαζε ησλ νξίσλ 

ηεο νδεγίαο 2006/7/ ΔΚ.   

18.  Σελ αξηζκ. πξση. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΤΠ/45549/531/14-05-2020 Απόθαζε πεξί «δηάξθεηαο 

θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ γηα ην έηνο 2020» ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο (ΑΓΑ: 64ΛΚ4653Π8-6Ε). 

19.  Σηο απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ πνιηηώλ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Δπηηξέπνπκε ηελ θνιύκβεζε γηα ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2020 ζηηο αθηέο θνιύκβεζεο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο.  
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Γηα ηε πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο, απαγνξεύνπκε ηελ θνιύκβεζε ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο ζηηο νπνίεο δελ πιεξνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο, όπσο αλαθέξνληαη εηδηθόηεξα 

παξαθάησ :  

 ε όια ηα κηθξά θαη κεγάια ιηκάληα, κόληκα αγθπξνβόιηα θαη λαππεγεία θαζώο θαη ζε απόζηαζε 

200κ. εθαηέξσζελ απηώλ.  

 ε δώλε 200 κέηξσλ εθαηέξσζελ εθβνιώλ απνρεηεπηηθώλ αγσγώλ ιπκάησλ ή βηνκεραληθώλ 

απνβιήησλ θαζώο θαη θάζε άιιεο παξόκνηαο εθβνιήο.  

 ην αγθπξνβόιην πνπ είλαη ζθάια θνξηώζεσο ηνπ βσμίηε Μπάξινπ ζηε πεξηνρή παξαιίαο 

Γηζηόκνπ ζε απόζηαζε 100 κέηξσλ εθαηέξσζελ απηνύ.  

 ε απόζηαζε 200 κέηξσλ εθαηέξσζελ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ – ηρζπνγελλεηηθώλ ζηαζκώλ.  

Δπίζεο ζπληζηάηαη ε απνθπγή θνιύκβεζεο, γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, ζε δώλε 50 κέηξσλ ησλ 

ζηνκίσλ εθβνιήο όισλ ησλ αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ θαη ηδίσο κεηά από βξνρόπησζε.  

 

 πζηήλεηαη ε θνιύκβεζε ζηηο αθηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξών Σαπηνηήησλ Αθηώλ 

Κνιύκβεζεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ θαη παξαθνινπζνύληαη κε ηαθηηθνύο ειέγρνπο & 

εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζύκθσλα κε ηα (12, 13) 

ζρεηηθά (πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηζηόηνπν: http://www.bathingwaterprofiles.gr/)  

 

Οη Γεκνηηθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ληκεληθέο αξρέο παξαθαινύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

απαγνξεπηηθώλ πηλαθίδσλ ζηα ζεκεία πνπ θξίζεθαλ αθαηάιιεια γηα θνιύκβεζε.  

 

Οη Γήκνη ησλ πεξηνρώλ θνιύκβεζεο ππνρξενύληαη ζηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ γηα ηε 

ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο θαη ησλ όξσλ πγηεηλήο ζε ηαθηηθή βάζε όπσο :  

 Να θξνληίζνπλ γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ αθηώλ κε ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο 

(απνρσξεηήξηα — απνδπηήξηα — ληνπδ — παξνρή πόζηκνπ λεξνύ θηι). 

 Να ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ αθηώλ θαη ηελ ηαθηηθή 

απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 

  Να θξνληίζνπλ γηα ηνλ νξηζκό ππεπζύλνπ γηα ηε ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ αθηώλ θαη 

ηελ επηζήκαλζε / αληηκεηώπηζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο.  

 

Δπεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ηα θαηλόκελα ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο κε 

απνξξίκκαηα παξνπζηάδνληαη νμπκέλα θαη ρξήδνπλ άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηώπηζεο, επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ ελδεηθηηθά πξόζζεηα κέηξα, ε ιήςε ησλ νπνίσλ 

ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθπγή ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο κε απνξξίκκαηα. 

1. Σνπνζέηεζε θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ζε επίθαηξα θαη εκθαλή ζεκεία επαλάγλσζησλ 

απνηξεπηηθώλ πηλαθίδσλ όζνλ αθνξά ζηελ απόξξηςε απνξξηκκάησλ ζηηο παξαιίεο. 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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2. Σνπνζέηεζε δνρείσλ απνξξηκκάησλ ηθαλνύ αξηζκνύ θαη ρσξεηηθόηεηαο θαηά κήθνο ησλ 

παξαιηαθώλ αθηώλ. 

3.   Σαθηηθή απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ από ηνπο θάδνπο θαηά κήθνο ησλ αθηώλ πξηλ 

απηνί ππεξπιεξσζνύλ, δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα απνξξίκκαηα παξαζύξνληαη κε ηελ 

επίδξαζε ησλ αλέκσλ ζηελ ζάιαζζα. 

4.     Καζαξηζκόο ησλ ξεκάησλ θαη ρεηκάξξσλ πνπ νδεγνύλ ζηελ ζάιαζζα από πάζεο 

θύζεσο απνξξίκκαηα (επηπιένληα θπζηθά πιηθά θαη μύια, άρξεζηα πιηθά, πιαζηηθά ζθνππίδηα 

θηι). 

      5.    πλερήο έιεγρνο γηα ηελ παξάλνκε δηάζεζε ιπκάησλ ή απνβιήησλ ηδησηώλ ζηε 

ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο. 

 

Δπηπξόζζεηα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε πιεξνθόξεζεο ηνπ θνηλνύ, κε επζύλε ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο απόθαζεο πξνζσξηλήο απαγόξεπζεο θνιύκβεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο θαη ηα 

αλαθεξόκελα ζην άξζξν 13 ηεο (10) ζρεηηθήο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ απνηξνπήο εηζόδνπ ινπνκέλσλ ζηελ αθηή. Οη Ληκεληθέο Αξρέο 

παξαθαινύληαη γηα ηελ επηηήξεζε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ.  

 

 Ζ Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο ΠΔ Βνησηίαο ζα δηελεξγεί έθηαθηνπο δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο 

ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο, ιακβάλνληαο θαηά πεξίπησζε θαηάιιεια κέηξα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίεο γηα ηε πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο.  

 

Όινη νη ζπλαξκόδηνη θνξείο παξαθαινύληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ζπλερή πξνζηαζία ησλ αθηώλ, 

ηε δηαθύιαμε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 
 
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 

1. Ληκελαξρεία : Υαιθίδαο , Iηέαο, Αληίθπξαο – έδξα ηνπο  

2. ΟΣΑ Ά Βαζκνύ ΠΔ Βνησηίαο  

3. Ληκεληθό Σακείν Αληίθπξαο 

 
 
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
 

1. Τπνπξγείν Τγείαο -  Γ/λζε Τγεηνλ/θεο Μεραληθήο & Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο 

Αξηζηνηέινπο 17. Αζήλα ΣΚ. 10433 
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2. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο 

3. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Βνησηίαο 

4. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο  

5. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Γεκ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πεξηθέξεηαο η. 

Διιάδαο  

6. Γεληθή Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεξεάο Διιάδαο  

Τςειάληνπ 1. ΣΚ. 35100. Λακία 

7. Γ/λζε Τδάησλ ηεξεάο Διιάδαο 

Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ. ΣΚ. 35100 Λακία 

8. ΔΟΣ Λακίαο  

Λεσθ. Καιπβίσλ 14, ΣΚ 35 100, Λακία 

 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Σκήκα Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ &  
Πεξ/θεο Τγηεηλήο ΠΔ Βνησηίαο  

                                                                                                 
Η  ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΧΗ ΠΔ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
 
 
 

                                                                                                         ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ      
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