
ΠΡΟΟΧΗ: Τα πεδία με αςτερίςκο (*) είναι υποχρεωτικά 

Ανήκει ςτην

Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη*:

Περφζρεια*:

Περιφερειακή Ενότητα*:

 ςτο Δήμο*:

Όνομα ακτήσ*:

Περιγραφή 

αντιπροςωπευτικότερου 

ςημείου ςτην ακτή*:

υντεταγμζνεσ 

αντιπροςωπευτικότερου 

ςημείου * :
Γεωγρ. 

Πλάτοσ: 

      

(δεκαδικζσ 

μοίρεσ) Γεωγρ. Μικοσ: (δεκαδικζσ μοίρεσ)

Γεωγρ. 

Πλάτοσ: 

      

(ΕΓΣΑ '87) Γεωγρ. Μικοσ: (ΕΓΣΑ '87)

υντεταγμζνεσ αρχήσ και 

τζλουσ ακτήσ *:

      (δεκαδικζσ 

μοίρεσ) (δεκαδικζσ μοίρεσ)

 (ΕΓΣΑ '87)  (ΕΓΣΑ '87)

(δεκαδικζσ 

μοίρεσ) (δεκαδικζσ μοίρεσ)

      
 (ΕΓΣΑ '87)  (ΕΓΣΑ '87)

υνημμζνοσ Χάρτησ *:

B. Σεκμηρίωςη υγκζντρωςησ Αυξημζνου Αριθμοφ Λουομζνων

Σεκμηρίωςη τησ 

ςυγκζντρωςησ μεγάλου 

αριθμοφ λουομζνων ςτην 

ςυγκεκριμζνη ακτή*:

Σημείωση:  Οι ςυντεταγμζνεσ κα αναγράφονται ςε ΕΓΣΑ '87 και ςε δεκαδικζσ μοίρεσ όπωσ προκφπτουν από το 

google earth.

Σημείωση:  Οι ςυντεταγμζνεσ κα αναγράφονται ςε ΕΓΣΑ '87 και ςε δεκαδικζσ μοίρεσ όπωσ προκφπτουν από το 

google earth.

Γεωγρ. Μικοσ 

τζλουσ:

Φόρμα υμπλήρωςησ για προςθήκη νζασ ακτήσ ςτο Πρόγραμμα Παρακολοφθηςησ τησ ποιότητασ των υδάτων 

κολφμβηςησ τησ Ελλάδασ

Παρακαλείςκε να επιςυνάψετε απόςπαςμα του google earth ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ ακτι κακϊσ και το 

προτεινόμενο ςθμείο παρακολοφκθςθσ.

Σημείωση : Εκείνο το οποίο ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο αρικμό λουομζνων ι αυτό που δζχεται τισ περιςςότερεσ 

πιζςεισ (κοντά ςε εκβολι ποταμοφ/ρζματοσ, ςε ςθμείο εκβολισ αγωγοφ διάκεςθσ, ιχκυοκαλλιζργεια, κλπ.) και 

περιγραφι του π.χ. ανατολικό άκρο ακτισ, δυτικά προβλιτασ, κζντρο ακτισ, κ.λ.π.

Σημείωση : Η τεκμθρίωςθ κα αναφζρεται ςτθν περίοδο αιχμισ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου, Ιοφνιο-Αφγουςτο, 

όταν αναμζνεται θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ λουομζνων - Σαββατοκφριακα, αργίεσ - και τισ ϊρεσ αιχμισ 11:00 - 

15:00. Λαμβάνονται υπόψθ οι κολυμβθτζσ, όςοι βρίςκονται ςτθν ακτι και όλοι οι χριςτεσ ι εργαηόμενοι ςε αυτι. 

Έρευνεσ 20ιμερθσ διάρκειασ που να τεκμθριϊνουν τθν τάςθ αφξθςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των λουομζνων κα 

εκτιμθκοφν κετικά.

Γεωγρ. 

Πλάτοσ 

αρχισ: 

Γεωγρ. Μικοσ 

αρχισ:

Α.  Γεωγραφική θζςη ακτήσ

Γεωγρ. 

Πλάτοσ  

τζλουσ: 



υνημμζνη Φωτογραφία*:  Παρακαλείςκε να επιςυνάψετε φωτογραφίεσ τθσ ακτισ, οι οποίεσ κα ζχει λθφκοφν κατά τουσ μινεσ αιχμισ τθσ 

κολυμβθτικισ περιόδου (Ιοφνιο - Αφγουςτο).



Γ. Χαρακτηριςτικά Ακτήσ

Μήκοσ ακτήσ:

Πρόκειται για οργανωμζνη 

ακτή ; *
ΝΑΙ: ΟΧΙ: 

Σθμειώςτε με 

Πληροφορίεσ ςχετικζσ με την 

οργάνωςη*: Δθμόςιεσ τουαλζτεσ: Πρώτεσ βοικειεσ:

Σθμειώςτε με Αποδυτιρια: Ομπρζλεσ:

Πάρκινγκ: Μαγαηιά:

Ναυαγοςώςτθσ: Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ:

Άλλα:

Πρόςβαςη*: Με αυτοκίνθτο :

Σθμειώςτε με Με τα πόδια :

Με ςκάφοσ :

Άλλθ :

Δ. Πληςιζςτερεσ Ακτζσ και Σαυτότητεσ Ακτών 

Πληςιζςτερεσ ακτζσ 

εκατζρωθεν τησ 

προτεινόμενησ ακτήσ*: 

Απόςταςθ :

Απόςταςθ :

χετικά site:

www.e-per.gr

Εγκρίθηκε

Ημ/νία: Ημ/νία:

Αρ. Πρωτοκόλλου: Ονομ/μο:

Ονομ/μο: Δ/νςθ Υδάτων:

Διμοσ:

Τποβλήθηκε ςτη Δ/νςη Τδάτων

Δυτικά-Κωδικόσ Ταυτότθτασ 

Ακτισ: 

Ανατολικά - Κωδικόσ 

Ταυτότθτασ Ακτισ: 

http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=236&Ite

mid=

Δυτικά-Κωδικόσ ςθμείου 

παρ/ςθσ: 

www.bathingwaterprofiles.gr

Ανατολικά - Κωδικόσ ςθμείου 

παρ/ςθσ : 

http://www.e-per.gr/
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=236&Itemid=
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=236&Itemid=
http://www.bathingwaterprofiles.gr/

