Φόρμα Συμπλήρωσης για προσθήκη νέας ακτής στο Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης της Ελλάδας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Α. Γεωγραφική θέση ακτής
Ανήκει στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση*:
Περφέρεια*:
Περιφερειακή Ενότητα*:
στο Δήμο*:

Όνομα ακτής*:
Περιγραφή
αντιπροσωπευτικότερου
σημείου στην ακτή*:
Σημείωση : Εκείνο το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό λουομένων ή αυτό που δέχεται τις περισσότερες
πιέσεις (κοντά σε εκβολή ποταμού/ρέματος, σε σημείο εκβολής αγωγού διάθεσης, ιχθυοκαλλιέργεια, κλπ.) και
περιγραφή του π.χ. ανατολικό άκρο ακτής, δυτικά προβλήτας, κέντρο ακτής, κ.λ.π.
Συντεταγμένες
αντιπροσωπευτικότερου
σημείου * :

Γεωγρ.
Πλάτος:

(δεκαδικές
μοίρες)

Γεωγρ. Μήκος:

(δεκαδικές μοίρες)

Γεωγρ.
Πλάτος:
(ΕΓΣΑ '87)
Γεωγρ. Μήκος:
(ΕΓΣΑ '87)
Σημείωση: Οι συντεταγμένες θα αναγράφονται σε ΕΓΣΑ '87 και σε δεκαδικές μοίρες όπως προκύπτουν από το
google earth.
Συντεταγμένες αρχής και
τέλους ακτής *:

Γεωγρ.
Πλάτος
αρχής:
Γεωγρ.
Πλάτος
τέλους:

(δεκαδικές
μοίρες)

Γεωγρ. Μήκος
αρχής:

(ΕΓΣΑ '87)
(δεκαδικές
μοίρες)

(δεκαδικές μοίρες)
(ΕΓΣΑ '87)

Γεωγρ. Μήκος
τέλους:

(δεκαδικές μοίρες)

(ΕΓΣΑ '87)
(ΕΓΣΑ '87)
Σημείωση: Οι συντεταγμένες θα αναγράφονται σε ΕΓΣΑ '87 και σε δεκαδικές μοίρες όπως προκύπτουν από το
google earth.
Συνημμένος Χάρτης *: Παρακαλείσθε να επισυνάψετε απόσπασμα του google earth στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακτή καθώς και το
προτεινόμενο σημείο παρακολούθησης.

B. Τεκμηρίωση Συγκέντρωσης Αυξημένου Αριθμού Λουομένων
Τεκμηρίωση της
συγκέντρωσης μεγάλου
αριθμού λουομένων στην
συγκεκριμένη ακτή*:
Σημείωση : Η τεκμηρίωση θα αναφέρεται στην περίοδο αιχμής της κολυμβητικής περιόδου, Ιούνιο-Αύγουστο,
όταν αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων - Σαββατοκύριακα, αργίες - και τις ώρες αιχμής 11:00 15:00. Λαμβάνονται υπόψη οι κολυμβητές, όσοι βρίσκονται στην ακτή και όλοι οι χρήστες ή εργαζόμενοι σε αυτή.
Έρευνες 20ήμερης διάρκειας που να τεκμηριώνουν την τάση αύξησης της συγκέντρωσης των λουομένων θα
εκτιμηθούν θετικά.
Συνημμένη Φωτογραφία*: Παρακαλείσθε να επισυνάψετε φωτογραφίες της ακτής, οι οποίες θα έχει ληφθούν κατά τους μήνες αιχμής της
κολυμβητικής περιόδου (Ιούνιο - Αύγουστο).

Γ. Χαρακτηριστικά Ακτής
Μήκος ακτής:
Πρόκειται για οργανωμένη
ακτή ; *
Σημειώστε με
Πληροφορίες σχετικές με την
οργάνωση*:
Σημειώστε με

ΝΑΙ:

ΟΧΙ:

Δημόσιες τουαλέτες:
Αποδυτήρια:

Πρώτες βοήθειες:
Ομπρέλες:

Πάρκινγκ:

Μαγαζιά:

Ναυαγοσώστης:

Αθλητικές δραστηριότητες:
Άλλα:

Πρόσβαση*:

Με αυτοκίνητο :

Σημειώστε με

Με τα πόδια :
Με σκάφος :
Άλλη :

Δ. Πλησιέστερες Ακτές και Ταυτότητες Ακτών
Πλησιέστερες ακτές
εκατέρωθεν της
προτεινόμενης ακτής*:
Ανατολικά - Κωδικός σημείου
παρ/σης :
Δυτικά-Κωδικός σημείου
παρ/σης:

Απόσταση :
Απόσταση :

Ανατολικά - Κωδικός
Ταυτότητας Ακτής:
Δυτικά-Κωδικός Ταυτότητας
Ακτής:
Σχετικά site:
www.e-per.gr
www.bathingwaterprofiles.gr
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=236&Ite
mid=

Υποβλήθηκε στη Δ/νση Υδάτων
Ημ/νία:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Ονομ/μο:
Δήμος:

Εγκρίθηκε
Ημ/νία:
Ονομ/μο:
Δ/νση Υδάτων:

