
 
 

 

   

 
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Κοζάνη        4-7-2018 
Αριθμ. πρωτ. : 102543 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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50100 ΚΟΖΑΝΗ 
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: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

   

 

Πληροφορίες : Γρηγοριάδου Ε 

Τηλέφωνο : 2461053140,2461053181 

Email:  grigoriadouelp@apdhp-dm.gov.gr 

Fax : 2461350280 

 

Θέμα:  Ανάπτυξη κυανοβακτηρίων  στη Λίμνη Βεγορίτιδα  

Σχετικά :  
1. Ο Ν3199/03 (ΦΕΚ 280 Α’/9-12-03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων , 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως ισχύει 

2. Ο Ν4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει  

3. Το ΠΔ51/07 (ΦΕΚ 54 Α/8-3-2007) : «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως ισχύει 

4. Η υπ.αρ.οικ.906 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και 
της αντίστοιχης ΣΜΠΕ  

5. H υπ΄ αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23-2-2009 ΚΥΑ (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 τη 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. Το Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης της Ελλάδας 
7. Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης (ΦΕΚ 2017 Β 09.09.2011) της ποιότητας 

και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων 
και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, 
παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) 

8. Την υπ.αρ.Δ1δ/οικ.30961/20-4-2018 (ΑΔΑ:67Ι4465ΦΥΟ-ΚΑ4) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας με θέμα : «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση 
αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης» 

9. Το υπ.αρ.97375/27-6-2018 έγγραφό μας 

10. Την ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία έως σήμερα με την ΕΓΥ και το ΕΚΒΥ 
11. Tο υπ.αρ.12964/3-7-2018 έγγραφο του ΕΚΒΥ 

       



 
 

        Σε συνέχεια του υπ.αρ. 97375/27-6-2018* εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι 
σύμφωνα με το υπ.αρ.12964/3-7-2018 συνημμένο έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου 
Υγροτόπων Βιοτόπων (ΕΚΒΥ) επίσημου φορέα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής : 

“Στο δείγμα που εξετάστηκε από τη λίμνη Βεγορίτιδα στις 18/06/2018** βρέθηκε μεγάλη 
αφθονία (39.889.429 κύτταρα/λίτρο) χλωροφυκών του γένους Sphaerocystis/Coenochloris 
spp. (διαδεδομένο σε διαφόρων τύπων λίμνες και συχνά επικρατεί στις φυτοπλαγκτικές 
κοινωνίες του πρώιμου θέρους). Σε υψηλές αφθονίες παρατηρήθηκαν και τα 
κυανοβακτήρια Aphanizomenon flos-aquae morphotype (3.383.107 κύτταρα/λίτρο) και 
Dolichospermum spp. (14.864.850 κύτταρα/λίτρο)” 

         Όπως αναφέρεται και στο σχετικό (9), στο πλαίσιο του άρθρου 4 της σχετικής (5) ΚΥΑ 
οι παράμετροι που παρακολουθούνται εργαστηριακά είναι οι Εντερόκοκκοι και τα 
Κολοβακτηρίδια (οι οποίες ανιχνεύθηκαν εντός ορίων κατά τις πρώτες δύο δειγματοληψίες 
της τρέχουσας κολυμβητικής περιόδου), ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι ελέγχονται 
μακροσκοπικά. Στην εν λόγω ΚΥΑ (σχετικό 5) αναφορικά με το φυτοπλαγκτόν και τα 
κυανοβακτήρια δεν υπάρχει απόλυτη επιτρεπόμενη οριακή τιμή πέραν ή κάτω  της οποίας 
υφίσταται κίνδυνος ή δεν υφίσταται κίνδυνος, αντίστοιχα, για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον (περιοχή δικτύου ΝΑTURA2000). 

         Δεδομένου ότι στην περιοχή Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου υφίσταται 
ακτή κολύμβησης θεωρούμε επιβεβλημένη τη διενέργεια πρόσθετων δειγματοληψιών στο 
πλαίσιο του σχετικού 7, τουλάχιστον σε σημείο εντός της ακτής κολύμβησης ενδεικτικά οι 
συντεταγμένες του σημείου δειγματοληψίας Εντερόκοκκων και Κολοβακτηριδίων της 
σχετικής (5) ΚΥΑ  είναι  Ν : 310087, E: 4510357 (ΕΓΣΑ87) ώστε σε συνδυασμό με επιπλέον 
δεδομένα περιβαλλοντικών, χημικών ή και υδρολογικών παραγόντων, να προσδιοριστεί με 
υψηλότερο βαθμό βεβαιότητας η κατάσταση της λίμνης, ο αποδεκτός ή όχι χαρακτήρας της 
αναφορικά με τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον , αλλά και να αναγνωρισθούν τα αίτια 
που οδήγησαν στο φαινόμενο του δυσχρωματισμού.  

        Ωστόσο, μέχρι την υλοποίηση και ανάλυση των έκτακτων δειγματοληψιών  τα 
αποτελέσματα των οποίων θα οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα του φαινομένου 
δυσχρωματισμού στη Λίμνη Βεγορίτιδα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την άποψή σας, 
εάν συντρέχουν λόγοι λήψης μέτρων του άρθρου 8, 9 (παρ.2),10 της σχετικής (5) ΚΥΑ 
(σύσταση αποφυγής κολύμβησης ή/και προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης) και εάν ναι 
ποια είναι αυτά.   

Το παρόν και το επισυναπτόμενο (1), για κατ’αρχήν ενημέρωση του κοινού να 
δημοσιευθούν άμεσα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου–Δυτικής 
Μακεδονίας http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html /  «Δυτικής Μακεδονία» 

      Οι υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τυχόν δικές 
τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Ο  Αναπληρωτής   
Γενικός Δ/ντης  Περιβαλλοντικής 

& Χωρικής Πολιτικής 
 

Γαζής Δημήτριος 

Δρ  Τοπ/φός  Μηχ/κός 

 

 

 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html%20/


 
 

*(Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html και στη συνέχεια 

επιλογή στο μενού «Δυτική Μακεδονία») 

**Προκειμένου να μην γίνει σύγχυση των αποτελεσμάτων, διευκρινίζεται ότι η δειγματοληψία του ΕΚΒΥ 18/6/2018 

και η δειγματοληψία 18/6/2018 στο πλαίσιο της σχετικής (5) ΚΥΑ έχουν απλώς συμπτωματικά κοινή ημερομηνία 

διεξαγωγής. Υλοποιούνται στο πλαίσιο διαφορετικού προγράμματος παρακολούθησης και εξετάζονται διαφορετικά 

σημεία και διαφορετικές παράμετροι 

 

 

Συνημμένα  

Tο υπ.αρ.12964/3-7-2018 έγγραφο του ΕΚΒΥ 

Το υπ.αρ.97375/27-6-2018 έγγραφό μας 

 
 

Εσωτερική διανομή: 
1.Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
 gg@apdhp-dm.gov.gr  
2.Δ/νση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας  (Φάκελος Ύδατα Κολύμβησης) 
3.Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Παρακολούθησης 
4.Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών ntemos@apdhp-dm.gov.gr  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1.Υπουργείο Υγείας / Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
Αριστοτέλους 17, τ.κ.104 33  ΑΘΗΝΑ 
ymp_secretary@moh.gov.gr 
 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
Αμαλιάδος 17, τ.κ 11523 ΑΘΗΝΑ  
info.egy@prv.ypeka.gr , k.tsatsiou@prv.ypeka.gr  , s.liakou@prv.ypeka.gr , s.tasoglou@prv.ypeka.gr  
 
3.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης /Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας 
Λ. Γεωργικής Σχολής 32,  
ΤΚ 55535 Πυλαία Θεσ/νίκης 
dy-km@damt.gov.gr 
 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 
4.Γραφείο Περιφερειάρχη  
5.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας 
6.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών 
7.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής 
8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Έδρα) 
 
9.Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα) 
Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 
i.vasileiadou@pdm.gov.gr ,  d.dy@pdm.gov.gr  Φαξ : 2461047218 
 
10. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Φλώρινας 
Διοικητήριο Φλώρινα τ.κ.53100 
d.dykm@florina.pdm.gov.gr  Φαξ: 23853 50466 
 
 

mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr
mailto:ntemos@apdhp-dm.gov.gr
mailto:ymp_secretary@moh.gov.gr
mailto:info.egy@prv.ypeka.gr
mailto:k.tsatsiou@prv.ypeka.gr
mailto:s.liakou@prv.ypeka.gr
mailto:s.tasoglou@prv.ypeka.gr
mailto:dy-km@damt.gov.gr
mailto:d.dykm@florina.pdm.gov.gr


 
 

11. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (με την παράκληση να διαβιβασθεί στις 
υφιστάμενες υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας) 
Διοικητήριο Κοζάνη 
d.pxs@pdm.gov.gr 
 
12.Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας (με τη παράκληση να διαβιβασθεί στις 
υφιστάμενες υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας) 
Διοικητήριο Κοζάνη 
i.kontogouni@pdm.gov.gr 
 
13.Δήμος Αμυνταίου 
Νικολαϊδη Γρ. 2, Αμύνταιο , τκ 53200 
dimarhosthk@amyntaio.gr  
 
14.Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων Βιοτόπων (ΕΚΒΥ) 
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας, 570 01 ΘΕΡΜΗ, τ.θ. 60394 
ekby@ekby.gr 
 
15.Γενικό Χημείο του Κράτους 
Αν. Τσόχα 16, 115 21,  
gen.dir@gcsl.gr , espa@gcsl.gr ,  s.samios@gcsl.gr , t.markidis@gcsl.gr  
 
16.ΚΕΕΛΠΝΟ Κ.Ε.Δ.Υ 
Α.Φλέμιγκ 34 
166 72 Βάρη Αττικής 
 
17.ΠΕΔΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Μ. Κοτοπούλη 72 & Καλπακίου, τκ: 454 45,  
Αμπελόκηποι, Ιωάννινα 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & 

Βιοποικιλότητας 
Πατησίων 147, 112 51 ΑΘΗΝΑ 
g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr  

 
2.Πράσινο Ταμείο 
Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά ΤΚ.14561  
Αττική 
info@prasinotameio.gr 
 

3.Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας 
Ανδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά,  55113, Θεσσαλονίκη 
epbe@otenet.gr 
 
4.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ Δυτικής Μακεδονίας 
 
5.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας 
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