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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  

 
 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



1 από 2 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ.∆/νση: ∆ιοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 31100 
TELEFAX: 2645021748 
Πληροφορίες: Κάλφα Γ. 
Τηλέφωνο: 2645360737 
E-mail: kalfa@pin.gov.gr 

Λευκάδα, 23.07.2013 
                               
 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 73067/11286 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός καταλλήλων και µη ακτών για κολύµβηση στο Νοµό Λευκάδας»  
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Την υπ΄αριθµ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
3. Τον Ν. 2520/40 και το Π.∆ 95/2000 περί οργανισµού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, όπως 
ισχύουν. 
4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούµενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε 
εναρµόνιση 0δηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 
5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 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 15ης Φεβρουαρίου 2006. 
6.Την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης των ακτών κολύµβησης και χαρακτηρισµού των 
ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
7. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Γεωγραφική κατανοµή σηµείων παρακολούθησης και 
Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύµβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών 
κολύµβησης που πραγµατοποιήθηκε στα σηµεία δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τις αρχές και 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής αλλαγής – Ειδική Γραµµατεία υδάτων σε ακτές της ΠΕ Λευκάδας. 
8. Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών αναλύσεων δειγµάτων θαλασσινού νερού που λήφθηκαν 
την 28.05.2014, την 16.06.2014 και την 08.07.2014 από τις ακτές της Νήσου Λευκάδας και 
εξετάστηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ). 
9. Το µε αρ. πρ. ∆ΤΓ2/ οικ. 47559 από την 30.05.2014 µε Α∆Α Α∆Α: ΒΙΙ9Θ-ΖΜΘ έγγραφο της 
∆/νσης Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Ποιότητας ζωής µε θέµα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων 
χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όλες τις 
ακτές που υπάρχουν στην Περιφέρεια της Νήσου Λευκάδος και των υπαγοµένων σ’ αυτή 
διοικητικώς νήσων και ερηµονήσων (Κάλαµος – Μεγανήσι κ.λ.π.) πλην των περιοχών των 
λιµένων: Λευκάδας (λιµάνι και δίαυλος), Λυγιάς, Νυδριού, Βλυχού, κόλπου Βαθέως 
Μεγανησίου, κόλπου Συβότων και του Κεντρικού λιµένα Βασιλικής. 

Συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης στις εκβολές χειµάρρων, ποταµών, ρεµάτων και 
αγωγών όµβριων υδάτων (200 µ. εκατέρωθεν), ιδίως µετά από βροχόπτωση και στα σηµεία 
που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. εκατέρωθεν από τα στόµια εκβολής των 
αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων. 

ΑΔΑ: ΒΤΡ17ΛΕ-ΨΚΑ



2 από 2 

Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες των περιοχών κολύµβησης παρακαλούνται όπως προβούν 
στην απαραίτητη σήµανση (τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων) στις περιπτώσεις 
ακαταλληλότητας των ακτών κολύµβησης. Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την 
επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι απαγορευτικές πινακίδες να τοποθετούνται 
κατάλληλα και να µην καταστρέφονται. 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί στο σύνολό της ή εν µέρει σε περίπτωση 
διαπιστώσεως ρύπανσης ύστερα από δειγµατοληπτικούς ελέγχους ή διαπιστώσεων της 
Υπηρεσίας, ότι ρυπαίνονται οι θαλάσσιες ακτές κατόπιν Υγειονοµικών αναγνωρίσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
1. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
α. Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας – 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
β. Λιµεναρχείο Λευκάδας - ΕΝΤΑΥΘΑ 
γ. Λιµενικά Ταµείο Λευκάδας & Βασιλικής 
(για τις από πλευράς τους ενέργειες σύµφωνα µε τα παραπάνω) 
δ. ∆ήµοι Π.Ε. Λευκάδας (έδρες τους): 
δ1. ∆ήµος Λευκάδας 
δ2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 
ε. ∆ηµοτικές Ενότητες: 
ε1. Λευκάδας 
ε2. Ελλοµένου 
ε3. Απολλωνίων 
 
στ. Κοινότητες (έδρες τους):  
στ1. Καλάµου,  
στ2. Καστού  

(παρακαλούνται και για την καθαριότητα  
των ακτών της περιοχής τους, την τοποθέτηση κάδων απορ/των, 

την τακτική αποκοµιδή αυτών και την τοποθέτηση 
απαγορευτικών πινακίδων σε περίπτωση ακαταλληλότητας της 

ακτής κολύµβησης), 
 
2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Α. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής &  
Υγιεινής Περιβάλλοντος  
Β. Γραφείο Περιφερειάρχη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  
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