
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός Καταλληλότητας Ακτών  Κολύµβησης Π.Ε  Καβάλας   
              έτους 2013. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 
                                               Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας 
                                                     έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησησ-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

2. Τις ∆ιατάξεις του Π.∆ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισµός 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης| 

3. Την αρίθ. Ε1β/221/65  Υ.∆. «περί διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών 
αποβλήτων » 

4. Την αρίθ. 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική  Απόφαση και την αρ. Η.Π. 
8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ σε συµµόρφωση µε  τις διατάξεις της Οδηγίας 
2006/7/ΕΚ σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης.  

5. Το αρίθ. ∆ΥΓ2/οικ.56105/11.6.2013  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και 
Κοιν. Αλληλεγγύης. 

6. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων των δειγµάτων θαλασσινού 
νερού που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τώρα. 

7. Την ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας. 
 

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Επιτρέπουµε  την κολύµβηση για την κολυµβητική περίοδο 2013, στις  παρακάτω 
ακτές της Π.Ε  Καβάλας: 
-   Στην παραλιακή ζώνη του ∆ήµου Κεραµωτής µε εξαίρεση το λιµάνι & τα    
     µόνιµα  αγκυροβόλια . 
-   Στη ∆ηµοτική παραλία  Νέας Καρβάλης. 
-   Στην παραλία της « Άσπρης Άµµου ». 
-   Από την παραλία του camping Ειρήνη µέχρι και το κέντρο «Μιχάλης». 
- Στις παραλίες της Ραψάνης, της Καλαµίτσας, του Μπάτη, της Τόσκα  και σε 

όλο το µήκος των ακτών  του Παληού. 
- Στη ∆ηµοτική παραλία της Νέας Ηρακλείτσας.  

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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 ΠΡΟΣ:  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 



- Στις ∆ηµοτικές παραλίες της Νέας Περάµου. 
- Τους Αµµολόφους και σε όλο το µήκος των ακτών της παλαιάς Εγνατίας οδού  

µέχρι  τα όρια της Π.Ε  Καβάλας. 
- Σε όλες τις ακτές κολύµβησης της νήσου Θάσου. 

  
Συνίσταται η αποφυγή  κολύµβησης στις εκβολές αγωγών οµβρίων υδάτων   
(50µ. εκατέρωθεν )  ιδίως µετά από βροχή. 
Απαγορεύεται η κολύµβηση σε απόσταση µικρότερη των 200µ. από τα στόµια 
εκβολής των αγωγών  εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων και τις 
εκβολές ποταµών, χειµάρρων. 
Απαγορεύεται η κολύµβηση εντός των λιµανιών ,των µόνιµων αγκυροβολίων  και 
των ναυπηγείων . 
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων 
στις περιοχές κολύµβησης. 
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. 
- Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε  Καβάλας θα διενεργεί  δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύµβησης  κατά την τρέχουσα 
κολυµβητική περίοδο.     
- Η παρούσα ισχύει για την κολυµβητική περίοδο 2013. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ    
-∆ήµος Καβάλας – ενταύθα 
-∆ήµος Νέστου Χρυσούπολη                              Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   
-∆ήµος Παγγαίου-Ελευθερούπολη                                                      
-∆ήµο Θάσου- Λιµένας Θάσου 
-Κεντρικό Λιµεναρχείο Καβάλας 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                        ΑΡΧΕΛΑΟΣ  ΓΡΑΝΑΣ 
-Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης                        
  ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής & 
  Υγιεινής Περιβάλλοντος   
  Αριστοτέλους 17 –Τ.Κ. 10187 –Αθήνα 
-Γραφείο Τύπου Π.Ε  Καβάλας 

 


