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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

              

Προς: Κύριο Υπουργό Αναπληρωτή     
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Εισήγηση διάρκειας κολυμβητικής περιόδου έτους 2019»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

έχοντας υπόψη:
 την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) περί 

της ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 20Ο6/7/ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 
4 αυτής το οποίο ορίζει τον τρόπο καθορισμού της διάρκειας της κολυμβητικής 
περιόδου κάθε χρόνου,

 την υπ’ αριθμ. οικ. 190856/1-8-2013 (ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) εγκύκλιο της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕN «Διαδικασία Αναθεώρησης του Δικτύου 
Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»,

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/19047/316/1/3/2019 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα : 
«Αναθεώρηση του ∆ικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2019-2020. 
Καθορισµός των ακτών κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2019».

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/24697/401/19/3/2019 Απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα : 
«Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2019»

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/27522/453/27/3/2019(ΑΔΑ:65ΨΖΟΡ1Κ-ΨΥ3) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα : 
«Προσδιορισμός του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2019 σε περιοχές χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής»

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/29842/487/03/04/2019 (ΑΔΑ: 6Ι5ΝΟΡ10-
Ζ2Ψ)«Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για τo έτος 2019». 
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 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/29349/479/02/04/2019 (ΑΔΑ:6ΓΓ9ΟΡ10-ΨΜΝ) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα: «Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων 
κολύμβησης για τα έτη 2019-2020 και προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019».

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/30998/505/05/04/2019 (ΑΔΑ:ΩΘΙΟΠ1Φ-4ΚΥ) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας Ιονίου με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για 
την κολυμβητική περίοδο 2019 σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών»

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/34701/621/16/04/2019 (ΑΔΑ:ΩΒ5ΚΟΡ1Γ-ΚΙ9) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 
Μακεδονίας με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για την 
κολυμβητική περίοδο του έτους 2019» 

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/32318/524/10/04/2019 (ΑΔΑ:ΨΓ8ΗΟΡ1Φ-
ΞΝΛ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας Ιονίου με θέμα: «Προσδιορισμός των ακτών κολύμβησης για 
την κολυμβητική περίοδο 2019 στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/32466/532/10/04/2019 (ΑΔΑ:6ΤΦ0ΟΡ1Γ-1ΘΨ) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής 
Μακεδονίας με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για την 
κολυμβητική περίοδο του έτους 2019» 

 το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/40133/708/06/05/2019 (ΑΔΑ:Ω28ΙΟΡ1Ι-ΑΑΕ) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: 
«Προσδιορισμός υδάτων κολύμβησης για το έτος 2019»

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ42044/741/9/5/2019 (ΑΔΑ:7Μ1ΓΟΡ1Υ-ΥΝΣ) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
με θέμα: «Αναθεώρηση του ∆ικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας των 
υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2019-
2020. Καθορισµός των ακτών κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2019».

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ  42095/745/9/5/2019 (ΑΔΑ:6AKBΟΡ1Y-) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας Ιονίου με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για 
την κολυμβητική περίοδο του έτους 2019 στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

 τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ  42303/747/10/5/2019 (ΑΔΑ:6Ρ5ΦΟΡ1Φ-ΡΓ6) 
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική 
περίοδο 2019-2020»
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 το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ 42500/751/10/5/2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Υδάτων Ν. Αιγαίου με θέμα: «Προσδιορισμός των υδάτων κολύμβησης για το 
έτος 2019»

                                                  Εισηγούμαστε

Η κολυμβητική περίοδος για το έτος 2019 να διαρκέσει πέντε (5) μήνες, αρχής 
γενομένης την 1η Ιουνίου 2019. 
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