
                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η πνηόηεηα ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο παξαθνινπζείηαη 
ζπζηεκαηηθά από ην 1988, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 76/160/ΔΟΚ «πεξί ηεο πνηόηεηαο 
πδάησλ θνιύκβεζεο», ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο 
λεξώλ θνιύκβεζεο ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο». 

Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
δεκόζηαο πγείαο ησλ ινπνκέλσλ, ε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 76/160/ΔΟΚ θαη ε 
ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζή ηεο από ηελ Οδεγία 2006/7/ΔΚ κέρξη ην 2014, ε νπνία έρεη 
εθδνζεί θαη ελζσκαησζεί ζην Δζληθό Γίθαην θαη πηνζεηεί λένπο κηθξνβηνινγηθνύο 
δείθηεο.  

Τν «Πξόγξακκα» επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 
πεξηόδνπ, από ην Μάην έσο ηνλ Οθηώβξην θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ θαζώο θαη ε 
εηήζηα έθζεζε παξαθνινύζεζεο θνηλνπνηνύληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Σην δίθηπν παξαθνινύζεζεο πδάησλ θνιύκβεζεο πεξηιακβάλνληαη αθηέο πνπ 
ζπγθεληξώλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό ινπνκέλσλ, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
(αλαπηπμηαθό, αηζζεηηθό, ηνπξηζηηθό πεξηβαιινληηθό θ.ι.π.) θαη απηέο πνπ δέρνληαη 
έληνλεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. Σηηο ζπζηεκαηηθά παξαθνινπζνύκελεο αθηέο 
γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο ησλ πδάησλ θαζώο θαη 
καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ηνπ λεξνύ θαη ηεο αθηήο γεληθόηεξα. 

Η Δηδηθή Γξακκαηεία Υδάησλ νινθιήξσζε ην πξνβιεπόκελν από ηελ λέα νδεγία 
Μεηξών Ταπηνηήησλ αθηώλ θνιύκβεζεο θαη ην έζεζε ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/. 

Γηα ηα παξάθηηα ύδαηα ησλ αθηώλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο έρνπλ 
θαηαξηηζηεί νη ηαπηόηεηεο πδάησλ ζε 56 αθηέο θνιύκβεζεο κε 56 ζεκεία 
παξαθνινύζεζεο. 

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα έληαμεο ή/θαη αθαίξεζεο ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ή αθηώλ 
θνιύκβεζεο ζην πθηζηάκελν δίθηπν παξαθνινύζεζεο γηα ηε δηεηία 2017-2018 
ζύκθσλα κε ηελ αξ. πξση. νηθ.190856/01.08.2013 Δγθύθιην ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 
Υδάησλ ηνπ Υ.Π.ΔΝ. (ΑΓΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ). 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ αίηεκα πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο ζην δίθηπν ζηνπο 
Γήκνπο ππαγσγήο ησλ αθηώλ κε ηεθκεξησκέλε πξόηαζε. Ο Γήκνο ζηε ζπλέρεηα 
δηαβηβάδεη ηα αηηήκαηα πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ή/θαη αθηώλ 
θνιύκβεζεο ζηηο Γηεπζύλζεηο Υδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ην αξγόηεξν μέτρι τις 15 
Σεπτεμβρίοσ 2016. 

Τππνπνηεκέλα έληππα δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ζην πεδίν Αλαθνηλώζεηο. 

   
 
Σηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ηε Γ/λζε Υδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
Τελέδνπ 58 
654 04 Καβάια 
Τει: 2313 309815, 816 
Φαμ: 2510 837173 
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