
  

 
  ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα υδάτων κολύµβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

                                         Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας  
                                                    έχοντας υπόψη 

 
1.Τις ∆ιατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2.Τις ∆ιατάξεις του Π.∆ 144/2010 (ΦΕΚ A 237/27.12.2010) «Οργανισµός  Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης» 
3. Την αριθµ. ∆.∆ οικ. 5320/22.9.2014 (ΦΕΚ 2728/13.10.2014 τ. Β)απόφαση Περιφερειάρχη Αν. 
Μακεδονίας-Θράκης «περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων  
πράξεων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης»  
4.Την αρίθ. Ε1 β/221/65 Υ.∆. «περί διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» 
5.Την µε αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ " Περί ποιότητας και µέτρων διαχείρισης των υδάτων 
κολύµβησης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ"σχετικά µε την διαχείριση της 
ποιότητας των υδάτων Κολύµβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ" του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ηs Φεβρουάριου 2006  
6.Το ∆1δ/ΓΠ οικ. 26009/4-4-2019 έγγραφό του Υπουργείου Υγείας  περί ελέγχου ποιότητας  
υδάτων  κολύµβησης και έκδοσης αποφάσεων χαρακτηρισµού καταλληλότητας  υδάτων κολύµβησης 
θερινής περιόδου 2019" 
7. Το µε αριθ. πρωτ. 6023/29-3-2019 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ. περί προσδιορισµού των 
υδάτων κολύµβησης για την κολυµβητική περίοδο 2019-2020. 
8. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των υδάτων ακτών κολύµβησης της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας για το µήνα Ιούνιο 2019 από δειγµατοληψίες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας. 
9. Την Υ.Α. 43996/15-5-2019 ΥΠΕΝ περί διάρκειας κολυµβητικής περιόδου για το έτος 2019. 
10. Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Απαγορεύουµε την κολύµβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας , στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείµενης νοµοθεσίας των 
νερών κολύµβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω: 

1. Σε όλα τα λιµάνια, µόνιµα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε 
απόσταση 200 µέτρων εκατέρωθεν  αυτών. 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
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2. Σε ζώνη 200 µέτρων εκατέρωθεν των στοµίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισµού λυµάτων, και κάθε άλλης παρόµοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταµών και χειµάρρων 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις καθορισµού αποδέκτη.  
3.    Συνιστάται επίσης  η αποφυγή κολύµβησης  ,για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των 
περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω: 
α) Από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και µέχρι το κέντρο Μιχάλης. 
β) Σε ζώνη 50 µέτρων εκατέρωθεν των στοµίων εκβολής όλων των αγωγών όµβριων και ιδίως  
µετά από βροχή. 
Κατά τα λοιπά συστήνεται  η κολύµβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων 
Ακτών Κολύµβησης της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων  και παρακολουθούνται µε τακτικούς ελέγχους 
στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράµµατος , σύµφωνα µε την (5) σχετική  όπως εµφανίζονται 
στην ιστοσελίδα  www.bathingwaterprofiles.gr. 
Οι ∆ήµοι των περιοχών κολύµβησης υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την 
τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύµβησης σε συνεχή βάση όπως: 
-Τακτική αποκοµιδή απορριµµάτων και τοποθέτηση ικανού αριθµού δοχείων συλλογής αυτών. 
-Ορισµός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήµανση /αντιµετώπιση 
τυχόν προβληµάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και αρχές. 
-∆ηµιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α. 
 
Επισηµαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, µε  ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, στις περιπτώσεις 
έκδοσης απόφασης  προσωρινής απαγόρευσης κολύµβησης προκειµένου να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες, σύµφωνα µε τους όρους αυτής και τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 της (5) 
σχετικής, για την ενηµέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων µέτρων αποτροπής εισόδου 
λουοµένων στην ακτή. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω µέτρων. 

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων της ετήσιας δειγµατοληψίας η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας για την κολυµβητική περίοδο του 2019 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας http://www.pekavalas.eu. 
 
Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού 
στις περιοχές  κολύµβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαµβάνοντας τα κατά περίπτωση 
κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
-∆ήµος Καβάλας - ενταύθα 
-∆ήµος Νέστου Χρυσούπολη                         
-∆ήµος Παγγαίου-Ελευθερούπολη  
-∆ήµος Θάσου- Λιµένας Θάσου  
-Κεντρικό Λιµεναρχείο Καβάλας 
-∆νση Υδάτων Ανατ. Μακ.- Θράκης,   
 Τενέδου 58-Καβάλα 
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1.Υπουργείο Υγείας  
   Γεν. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής   
   ∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος 
   Τµήµα Υγειον. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
   Αριστοτέλους 17-Τ.Κ. 10433-Αθήνα  
2.Ειδική Γραµµατεία Υδάτων  
   Αµαλιάδος 17, 4ος όροφος, 11523 Αθήνα 
3.Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας  
   και Κοιν. Μέριµνας Π.Α.Μ.Θ 
  Υψηλάντου-Συµεωνίδη 1, 69132 Κοµοτηνή 
4.Γραφείο Τύπου Π.Ε Καβάλας 

 

 

   
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Θεόδωρος  Α. Μαρκόπουλος  
 

ΑΔΑ: ΩΞΕΞ7ΛΒ-Φ2Υ
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