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Κατάλληλες για κολύµβηση όλες οι ακτές της Φθιώτιδας 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ενηµερώνει, ότι ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και οι µικροβιακές αναλύσεις των 
υδάτων στις ακτές κολύµβησης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Η ποιότητα των νερών κολύµβησης στις ακτές της Φθιώτιδας παρακολουθείται συστηµατικά 
από το 1988, σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων 
κολύµβησης», στο πλαίσιο του «Προγράµµατος παρακολούθησης ποιότητας νερών 
κολύµβησης στις ακτές της Ελλάδας».  

Στόχος του Προγράµµατος είναι η προστασία  της δηµόσιας υγείας των λουοµένων.  

Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό λουοµένων. Η 
επιλογή των παρακολουθούµενων περιοχών και σηµείων δειγµατοληψίας έχει γίνει από την 
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Σε εφαρµογή της αριθµ 1189/42717/9-03-2016 απόφασης της ∆/της ΑΠ∆ΘΣΤΕ στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας παρακολουθούνται 33 ακτές οι οποίες είναι: 

Στο ∆ήµο Λοκρών: 

Λεκούνας, Βλυχάδας, Θεολόγου, Λιβρίχιου Σουβάλας, Σχοινιά Λιβανατών, Κυανής Ακτής 
Λιβανατών, Κέδρου Αρκίτσας, Αη Γιάννη Αρκίτσας, Τραγάνας, Σκάλας Αταλάντης 

Στο ∆ήµο Μώλου – Αγ Κωνσταντίνου: 

CAMPING ΕΟΤ Καµ. Βούρλων, Καµένων Βούρλων, ∆υτικής παραλίας Πλάκας, ∆υτικής 
πλάζ Αγίου Κων/νου, Motel Λεβέντη , Ασπρονερίου,  

Στο ∆ήµο Στυλίδας 

Ράχες, Ναυτικού Οµίλου Ραχών, Φάρου Ραχών, παραλία Αχινού, Κουβέλας, Αχλαδίου, 
Καραβόµυλου, Πελασγίας, Γλύφας, Μελισσίων, Αγίου Ιωάννη Στυλίδας, Αγίας Μαρίνας,  

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις αποτελεσµάτων µικροβιολογικών αναλύσεων νερών ακτών 
κολύµβησης, του Τµήµατος Μικροβιολογικών Ελέγχων Νερού του Περιφερειακού 
Εργαστηρίου ∆ηµόσιας Υγείας Θεσσαλίας, εργαστηρίου που υπάγεται στο Κέντρο 
Ελέγχου Λοιµώξεων και Πρόληψης Νοσηµάτων (Κ.Ε.Ε.Λ Π.Ν.Ο.) του Υπουργείου Υγείας, 
σας ενηµερώνουµε ότι οι παραµετρικές τιµές σύµφωνα µε την Η.Π. 8600/416/Ε103/09 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, τα νερά χαρακτηρίζονται κατάλληλα (εξαιρετικής ποιότητας) για 
κολύµβηση σε όλες τις παραπάνω ακτές. 



Οι δειγµατοληψίες έγιναν από Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας της  Π. Ε. Φθιώτιδας.  . 

Συστήνεται η κολύµβηση στις παραπάνω ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο 
Ταυτοτήτων Ακτών Κολύµβησης της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων και παρακολουθούνται µε 
τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράµµατος, όπως εµφανίζονται και 
στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr  

Για λόγους προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας ενηµερώνουµε το κοινό ότι δεν επιτρέπεται η 
κολύµβηση στις παρακάτω θέσεις: 

1.  Σε όλα τα µικρά και µεγάλα λιµάνια, µόνιµα αγκυροβόλια και ναυπηγεία καθώς και 
σε απόσταση 200µ. εκατέρωθεν αυτών. 

2.  Σε ζώνη 200 µέρων εκατέρωθεν εκβολών αποχετευτικών αγωγών λυµάτων, 
εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισµών  ή βιοµηχανικών αποβλήτων καθώς και 
κάθε άλλης παρόµοιας εκβολής. 

3.  Επίσης συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης, για προληπτικούς λόγους, σε ζώνη 50 
µέτρων των στοµίων εκβολής όλων των αγωγών οµβρίων και ιδίως µετά από 
βροχόπτωση. 

 


