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ΘΕΜΑ: «Ποιότητα υδάτων κολύµβησης των ακτών Αγυιά, ∆άφνη και  Μποζαϊτικα   του 

∆ήµου Πατρέων για τη κολυµβητική περίοδο έτους 2014.» 

  
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Η ΚΥΑ µε αριθµ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23-2-2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) «Ποιότητα και µέτρα 
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 15ης Φεβρουαρίου 2006».     

2. Η µε αριθµ. πρωτ. 119719/3654/20-12-2012 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας, Πελ/σου και Ιονίου «Αναθεώρηση του ∆ικτύου Παρακολούθησης της 
ποιότητας των υδάτων  κολύµβησης των ακτών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τα έτη 2013 και 
2014» 

3. Η έκθεση ΥΠΕΚΑ/ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ  : «ΠΟΙΟΤΗΤΑ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Σ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Έτος αναφοράς 2012»,, Μάιος 2013. 

4. Το από 28 Ιουνίου 2013 ∆ελτίο Τύπου της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων  του ΥΠΕΚΑ. 

5. Το µε αρ. πρωτ. οικ.77256/2536/09-07-2013 έγγραφό µας αναφορικά µε τη «Ποιότητα υδάτων 
κολύµβησης των ακτών Αγυιά, ∆άφνη και  Μποζαϊτικα   του ∆ήµου Πατρέων για τη κολυµβητική 
περίοδο έτους 2013.» 
 

6. Η µε αρίθµ. οικ. 466/30-04-2014( Α∆Α: ΒΙΦ10-ΛΡ8)Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «∆ιάρκεια κολυµβητικής περιόδου για το έτος 
2014». 

7. Η έκθεση ΥΠΕΚΑ/ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ     
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Έτος αναφοράς 2013», Μάιος 2014. 
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Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της 7 σχετικής  Έκθεσης (Μάιος 2014) Ποιότητας Υδάτων 
Κολύµβησης  έτους  2013, της  Ειδικής Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, όπου  µετά την  
αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης της χώρας, τέσσερις θέσεις παρακολούθησης 
στις ακτές Αγυιά(Κάµπινγκ), ∆άφνη και Μποζαϊτικα του ∆ήµου Πατρέων χαρακτηρίστηκαν ως 
«ανεπαρκούς ποιότητας», µε αποτέλεσµα οι ακτές να λάβουν τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό στον 
επίσηµο ιστότοπο για τα κολυµβητικά ύδατα της Χώρας www.bathingwaterprofiles.gr, ως αρµόδια 
αρχή (σύµφωνα µε τη σχετ.1 . ΚΥΑ ) σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: 

  

Α.  Η ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4 και στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. και στη σχετική 1 ΚΥΑ µε την οποία 
ενσωµατώθηκε η Οδηγία στο εθνικό δίκαιο, γίνεται κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των 
µικροβιολογικών δεδοµένων τελευταίας τετραετίας. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα της  7 
σχετικής έκθεσης Ποιότητας Υδάτων Κολύµβησης, έτους 2013, προέκυψαν από τη 
στατιστική επεξεργασίαςτων µικροβιολογικών δεδοµένων της τετραετίας 2010-2013 

Ωστόσο, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων (της 7 σχετικής έκθεσης), σύµφωνα µε τα 
οποία τέσσερις θέσεις παρακολούθησης στις ακτές Αγυιά(Κάµπινγκ), ∆άφνη και Μποζαϊτικα 
του ∆ήµου Πατρέων χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρκούς ποιότητας», αφού εξετάσαµε τα 
αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών των συγκεκριµένων θέσεων παρακολούθησης των  ακτών 
του ∆ήµου Πατρέων της περιόδου 2010-2013,διαπιστώσαµε  ότι υπερβάσεις (µε ιδιαίτερα 
υψηλές τιµές) περιλαµβάνονταν µόνο στα αποτελέσµατα  δειγµατοληψιών Σεπτεµβρίου και 
Οκτωβρίου του έτους  2010.  

 

Β. Επισηµαίνουµε ότι κατά τη κολυµβητική περίοδο του 2013, από τα αποτελέσµατα της  3 σχετικής 
έκθεσης Ποιότητας Υδάτων Κολύµβησης, έτους 2012, είχε παρατηρηθεί  το ίδιο φαινόµενο στις 
ακτές Αγυιά(Κάµπινγκ), ∆άφνη και Μποζαϊτικα του ∆ήµου Πατρέων, για το λόγο αυτό  
συνεργαστήκαµε µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, προκειµένου να εξετάσουµε αν απαιτείτο 
«σύσταση αποφυγής κολύµβησης» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
άρθρα 6 και 13 της σχετικής 1 ΚΥΑ.  

Η  Εδική Γραµµατεία Υδάτων  εξέδωσε το 28 Ιουνίου 2013 ∆ελτίο Τύπου (σχετ. 4.), µε το οποίο 

διευκρίνισε ότι το αποτέλεσµα στις τρείς θέσεις δειγµατοληψίας των ακτών Αγυιά, ∆άφνη και 
Μποζαϊτικα του ∆ήµου Πατρέων:  «οφείλεται σε υψηλές συγκεντρώσεις των εξεταζόµενων 
µικροβιολογικών παραµέτρων που παρατηρήθηκαν κατά την κολυµβητική περίοδο του έτους 2010, 
ενώ  η ποιότητα των υδάτων εµφανίζει συνεχή βελτίωση τα έτη 2011 και 2012. Κατά συνέπεια δεν 
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουοµένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων µέτρων 
(π.χ. σύσταση για απαγόρευση κολύµβησης) για την τρέχουσα κολυµβητική περίοδο του 2013» και 2)  

Για το πρόβληµα ενηµερώσαµε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και το ∆ήµο Πατρέων µε 
το σχετ. 5 έγγραφό µας. 
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Γ.   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τη τρέχουσα Κολυµβητική περίοδο του 2014 (σχετ.6) δεν 
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουοµένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων 
µέτρων (π.χ. σύσταση για απαγόρευση κολύµβησης).  

 

∆. Πληρέστερη ενηµέρωση του κοινού γίνεται µέσω των κάτωθι λειτουργιών του  ιστότοπου για τα 
κολυµβητικά ύδατα της Χώρας,  www.bathingwaterprofiles.gr::  

• Παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσµάτων των δειγµατοληψιών για τα έτη 2007-
2013 καθώς και των δειγµατοληψιών του 2014 που ολοκληρώνονται,  µέσω της 
διαδροµής: "Πρόγραµµα" του κεντρικού µενού / "Αναζήτηση Σηµείου Παρακολούθησης" / 
επιλέγουµε Περιφέρεια-Νοµό-∆ήµο / στο πίνακα που εµφανίζεται επιλέγουµε το Κωδικό του 
Σηµείου και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών. Αν επιλέξουµε στο πίνακα 
των αποτελεσµάτων την ηµεροµηνία της δειγµατοληψίας εµφανίζεται το δελτίο 
δειγµατοληψίας.  

• Ο σύνδεσµος "Σηµερινές ∆ειγµατοληψίες Ακτών"  που είναι προσβάσιµος από το Μενού 
"∆ηµοφιλή" προσφέρει καθηµερινή πληροφόρηση για την διενέργεια επισκέψεων λήψης 
δείγµατος υδάτων στα σηµεία δειγµατοληψίας σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Παρακολούθησης 
Κολυµβητικών Ακτών για το έτος 2014. 

Για διευκόλυνση του κοινού, άµεση σύνδεση στον ιστότοπο, www.bathingwaterprofiles.gr  για 
τα κολυµβητικά ύδατα της Χώρας, γίνεται µέσω του συνδέσµου «Ακτές µε Ταυτότητα» 
(εικονίδιο) από την αρχική σελίδα του ιστότοπου του ΥΠΕΚΑ,  www.ypeka.gr/  και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου www.apd-depin.gov.gr. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Φ. 3.4 
- Αν. Πυργάκη 
 
  

 
Με εντολή Γ Γ 
Ο  ∆ιευθυντής 

αα 
 
 
 

Σωτήριος Κούνας 
Γεωλόγος µε Β΄β 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
1. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

(i) Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και  
Κοινωνικής Μέριµνας   
e-mail:gd.dykm@pde.gov.gr 
Πανεπιστηµίου 254 (κτίριο Β’) 
264 43  ΠΑΤΡΑ 

(ii) ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και  
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Αχαΐας 
e-mail:lampostheodoros@yahoo.gr 
Κανάρη 44 
261 10  ΠΑΤΡΑ 

 
3.∆ήµος Πατρέων  

Γραφείο ∆ηµάρχου 
e-mail: patrasmayor@gmail.com  
Μαίζωνος 108 
      262 21  ΠΑΤΡΑ 
 

4.∆ήµος Πατρέων 
Γραφείο Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος, 
 Πρασίνου, Συντήρησης και  Αυτεπιστασίας  
e-mail:antprasinou@ gmail.com  
Ελευθερίου Βενιζέλου 41 &  
 Ι. Σταυροπούλου   
. 25002 ΠΑΤΡΑ 
      
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
Y.Π. Ε.K.A  
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων  
e-mail:info@prv.ypeka.gr 
g.arvanitidis@prv. ypeka.gr 
Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας 124 
115 26  ΑΘΗΝΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

 1.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  
e-mail: gg@apd-depin.gov.gr 

 
 2.Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή   

     Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
e-mail: ggdxpp@apd-depin.gov.gr 
 

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών  158  
26442, Πάτρα 
 


