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Θέμα . Μικροβιολογική ανάλυση νερών  κολύμβησης                                                                              

Κυρία Προϊσταμένη , όπως είναι γνωστόν , το βασικό κριτήριο για το ξεκίνημα της 

υποψηφιότητας μιας ακτής της οποίας ο διαχειριστής επιθυμεί να την εντάξει στο πρόγραμμα 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ , είναι ο προσδιορισμός ενός σημείου από το οποίο θα λαμβάνεται δείγμα 

για μικροβιολογική ανάλυση των νερών κολύμβησης .                                                                                       

Απαραίτητος όρος του διεθνούς προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ  προβλέπει ο υπεύθυνος 

φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης να είναι το Κράτος .                                                                                                                                                                

Εσείς είσαστε η ειδική και αρμοδία υπηρεσία μέσω της οποίας εκτελούνται και ελέγχονται τα 

αποτελέσματα όλων των συμβεβλημένων με το Υπουργείο διαπιστευμένων μικροβιολογικών 

εργαστηρίων που εκτελούν δειγματοληψίες , τα αποτελέσματα των οποίων αναρτάτε στην 

ιστοσελίδα http/www.bathingwaterprofiles.gr.                                                                                              

Τα αποτελέσματα όμως δημοσιοποιούνται ΜΟΝΟ αν είναι εξαιρετικής ποιότητας.                                      

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να είμαστε ΆΜΕΣΑ γνώστες  των αποτελεσμάτων όλων των 

δειγματοληψιών  που αφορούν τις ακτές του Γαλαξιδίου του διαχειριστή Δήμου Δελφών 

προκειμένου να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας  .                                                                                                                                                       

Οι ακτές αυτές με τους κωδικούς τους είναι ,  Καλαφάτης GRBW079165019 , Κεντρί 1  , 

GRBW079165025 , Κεντρί 2 ,GRBW079165022 και  Όμιλος ,  GRBW079165024.                                    

Επίσης , χωρίς αυτό να σημαίνει παρέμβαση ή αμφισβήτηση του έργου σας ή του 

εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου  , θα θέλαμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία λήψης 

δειγμάτων του νερού , δια της παρουσίας μας , από τα διαπιστευμένα μικροβιολογικά 

εργαστήρια που εκτελούν τις δειγματοληψίες από συγκεκριμένα σημεία των  

προαναφερόμενων ακτών .                                                                                                                                   

Για το λόγο αυτό θέτουμε στη διάθεσή σας το email του Προέδρου , smarmatakis @gmail.com  

και το τηλέφωνο , 6974761227 , προκειμένου να ενημερωθούμε εγκαίρως για τις 

προγραμματιζόμενες ημερομηνίες λήψεως των δειγμάτων .                                                                       

Παρεμπιπτόντως , λόγω αρμοδιότητας ,  όσον αφορά την ανάρτηση όλων των στοιχείων και 

λειτουργικών δεδομένων της ΕΕΛ Γαλαξιδίου στην  Εθνική Βάση Δεδομένων των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  (ΕΕΛ) των οικισμών της χώρας θα θέλαμε , μέχρι 

αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΕΛ Γαλαξιδίου,  να μας δίνεται η δυνατότητα   

ενημέρωσης επί μηνιαίας βάσεως κι όχι μία φορά το χρόνο όπως προβλέπεται .                                                     
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