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Διζαγφγή 

Η ζέζπηζε Μεηξώνπ Σαπηνηήησλ Τδάησλ Κνιύκβεζεο ππαγνξεύεηαη από ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία 2006/7/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ 

θνιύκβεζεο θαη ζπληζηά κηα θαηλνηόκν πξνζέγγηζε, κε βαζηθό ζηόρν ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηώλ θαη ηελ παξνρή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζύγθξηζε θαη ηελ επηινγή 

αθηώλ θνιύκβεζεο. Η ηαπηόηεηα ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο θπζηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηεο αθηήο, γηα ηα πδξνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάησλ θνιύκβεζεο, θαζώο θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πηζαλώλ θηλδύλσλ ξύπαλζεο ζηελ πεξηνρή. 

πκπιεξσκαηηθώο ηνπ Μεηξώνπ Σαπηνηήησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο 

πεξηόδνπ θάζε έηνπο (από 1ε Ινπλίνπ έσο 30ε Οθησβξίνπ), δηελεξγνύληαη 
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ζπζηεκαηηθέο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιύζεηο κηθξνβηνινγηθώλ θαη άιισλ 

παξακέηξσλ, κε ζθνπό ηελ πνηνηηθή παξαθνινύζεζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ 

θνιπκβεηηθώλ πδάησλ. 

Περιγραθή Ακηής 

Η παξαιία Βεξβεξνύδα βξίζθεηαη ζηα βόξεηα παξάιηα ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηεο 

Βεξβεξόληαο, θαη ζε απόζηαζε 3 ρικ. βνξεηνδπηηθά από ηνλ νηθηζκό ηνπ Πόξην Υέιη. 

Η θνιπκβεηηθή αθηή βξίζθεηαη εληόο θιεηζηνύ θόιπνπ, ζπλνιηθνύ κήθνπο 3,5 ρικ.. 

Η παξαιία έρεη κήθνο 330 κ., κέζν πιάηνο 5 κ. θαη πξνζαλαηνιηζκό λνηηνδπηηθό. Η 

παξάθηηα δώλε απνηειείηαη από βόηζαιν θαη βξάρηα, ελώ ν ζαιάζζηνο ππζκέλαο από 

άκκν. Η παξάθηηα δώλε είλαη θπζηθή, κε βιάζηεζε από αικπξίθηα θαη πεύθα. 

Αθόκα, ζηελ αθηή ππάξρνπλ θαιισπηζηηθά θπηά (θνίληθεο). Η ζαιάζζηα ρισξίδα 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ρισξνθύθε, ελώ ζηελ παξάθηηα παλίδα εκθαλίδνληαη 

πεξηζηαζηαθά γιάξνη.  

Σα ύδαηα ζηα πξώηα κέηξα είλαη αβαζή κε ήπηα θιίζε ηνπ ππζκέλα, θαζώο ην βάζνο 

πξνζεγγίδεη ηα 5 κ. ζε απόζηαζε 130 κ. από ηελ αθηή. Η πξόζβαζε ζηελ παξαιία 

γίλεηαη νδηθώο.  

Η παξαιία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ιηγόηεξν γηα θνιύκβεζε. Δπί ηεο παξαιίαο ππάξρνπλ μύιηλεο πξνβιήηεο, όπνπ 

πξνζδέλνπλ αιηεπηηθά ζθάθε, θαζώο θαη έδξα ηεο επηρείξεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ 

(ζαιάζζην ζθη), πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα ζηελ ιηκλνζάιαζζα. Η θνιπκβεηηθή 

αθηή δελ παξνπζηάδεη αμηόινγε επηζθεςηκόηεηα. 

Η άκεζε πεξηνρή ηεο αθηήο θαιύπηεηαη θπξίσο από θξπγαληθή βιάζηεζε, πεύθα, 

θππαξίζζηα θαη θαιιηέξγεηεο, θαζώο θαη πεξηνξηζκέλε αζπλερή δόκεζε. ε 

απόζηαζε 500 κ. δπηηθά ηεο ιηκλνζάιαζζαο εληνπίδεηαη έλαο δίαπινο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αγθπξνβόιην. 

Υρήζεις γης εσρύηερης περιοτής 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο αθηήο, πιελ ηνπ πγξνβηόηνπνπ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, 

θπξηαξρνύλ νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. ε θνληηλή απόζηαζε βξίζθεηαη ν αζηηθόο 

ηζηόο ηνπ Πόξην Υειηνύ θαη πεξηνρέο κε ρακειή βιάζηεζε. 



 

 

Τπαγφγή - Υαρακηηριζμοί 



Η αθηή εληάζζεηαη ζην Τδαηηθό δηακέξηζκα ηεο Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ (GR03), 

ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ησλ Ρεκάησλ ηνπ Αξγνιηθνύ Κόιπνπ (GR31) θαη ζην 

Παξάθηην Τδαηηθό ύζηεκα ηνπ Αξγνιηθνύ Κόιπνπ (GR000300010002N), ηνπ 

νπνίνπ ε νηθνινγηθή θαηάζηαζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κέηξηα, κε βάζε ηνλ 

πξνθαηαξθηηθό ραξαθηεξηζκό πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ΔΛΚΔΘΔ ην 2008. ην 

Τδαηηθό ύζηεκα ππάξρεη ζηαζκόο επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο πνπ έρεη νξηζηεί 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. Η παξαθνινύζεζε 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ 140384/2011. ηελ πεξηνρή δελ 

εληνπίζηεθαλ άιια πδάηηλα ζώκαηα, αλαγλσξηζκέλα ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ, πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ θνιπκβεηηθή αθηή. 

Ποιόηηηα κολσμβηηικών σδάηφν 

Η παξαιία Βεξβεξνύδα αλαγλσξίζζεθε σο αθηή θνιύκβεζεο ην έηνο 1990 θαη 

έθηνηε παξαθνινπζείηαη ζην πιαίζην ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο 

ηεο πνηόηεηαο ησλ θνιπκβεηηθώλ πδάησλ, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη κε επζύλε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

Από ην 2010, ε παξαθνινύζεζε θαη ε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ γηα ηηο 

θνιπκβεηηθέο πεξηόδνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 

Οδεγία 2006/7/ΔΚ θαη κε ζπλαμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ παξαθνινύζεζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εηώλ. 
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Τδρολογικά, μεηεφρολογικά ταρακηηριζηικά 

Σν κέζν εηήζην ύςνο βξνρόπησζεο ζηελ πεξηνρή είλαη 215 mm, κε ην κέγηζην θαη ην 

ειάρηζην κεληαίν ύςνο λα είλαη αληίζηνηρα 199mm θαη 0mm. (Δ.Μ.Τ. 

Μεηεσξνινγηθόο ηαζκόο πεηζώλ, έηε 1973-2007). H επηθξαηέζηεξε δηεύζπλζε 

αλέκνπ είλαη ε λνηηναλαηνιηθή, αθνινπζνύκελε από βόξεηααλαηνιηθή θαη 

βνξεηνδπηηθή, κε κηθξή έληαζε (Δ.Μ.Τ. έηε 1974-1996). Η κέζε κεληαία 

ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο θαηά ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν είλαη 25
o
C, κε ηε 

κέγηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία λα θαηαγξάθεηαη θαηά ην κήλα Αύγνπζην θαη λα είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 32
o
C(Δ.Μ.Τ. Έηε 1975 - 1983 ΚΑΙ 1986-2003).  

εκεηώλεηαη όηη ε αθηή, εμαηηίαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη πξνζηαηεπκέλε από 

ηνπο επηθξαηέζηεξνπο αλέκνπο.  



Πιέζεις 

Λοιπές πηγές 

Σελ αθηή επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά ζεκαληηθόο αξηζκόο θατθηώλ θαη ζθαθώλ 

ζαιαζζίσλ ζπνξ. Η παξνπζία ησλ ζθαθώλ απνηειεί δπλεηηθή πεγή ξύπαλζεο ησλ 

πδάησλ κέζσ ησλ απνξξίςεσλ θαζώο θαη πηζαλώλ δηαξξνώλ από ζθάθε κε ειιηπή 

ζπληήξεζε. 

ηελ παξαιία επηηξέπνληαη ηα θαηνηθίδηα δώα, ν αξηζκόο θαη ε ζπρλόηεηα παξνπζίαο 

ησλ νπνίσλ δελ εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα επηβαξύλεη ηελ αθηή. 

Αποηελέζμαηα επιηόπιας επίζκευης 

Καηά ηελ επί ηόπνπ επίζθεςε ζηελ παξαιία δελ εληνπίζηεθε ύπαξμε πίζζαο ή 

ιαδηώλ, παξά κόλν κηθξή πνζόηεηα νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ζην λνηηναλαηνιηθό 

ηκήκα ηεο. Αθόκα, αλάληε ηεο αθηήο εληνπίζηεθε αγσγόο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα είλαη 

αλελεξγόο θαη πηζαλώο λα πξνέξρεηαη από ηε μελνδνρεηαθή κνλάδα ε νπνία είλαη 

εγθαηαιεηκκέλε. Σα ύδαηα ήηαλ ζνιά ιόγσ ησλ επηθξαηνύλησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ην κηθξό βάζνο ηνπ ππζκέλα.  

Δσηροθιζμός 

Παξόιν πνπ ε ζέζε ηεο αθηήο (εληόο θιεηζηνύ θόιπνπ) ζε ζπλδπαζκό κε ην κηθξό 

βάζνο ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλν ξπζκό αλαλέσζεο ησλ πδάησλ, δελ ππάξρνπλ 

θαηαγξαθέο πεξηζηαηηθώλ ξαγδαίαο αλάπηπμεο αιγώλ ή θπηνπιαγθηόλ. Δπηπιένλ, ε 

αθηή θνιύκβεζεο δελ επεξεάδεηαη από ηελ απνξξνή ξππαληηθώλ θνξηίσλ ησλ 

θύξησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ αδώηνπ θαη θσζθόξνπ, κε απνηέιεζκα λα εθηηκάηαη 

ρακειόο βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο αλάπηπμεο καθξνθπθώλ θαη θπηνπιαγθηόλ ζηελ 

αθηή.  

Γιερεύνηζη έκηακηφν ζσνθηκών 

ύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ αλέκσλ θαη ηεο βξνρόπησζεο γηα ηελ 

πεξηνρή, θαηά ηελ θνιπκβεηηθή πεξίνδν δελ εκθαλίδνληαη αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα 

θαη, επνκέλσο, δελ αλακέλεηαη ηδηαίηεξε επηβάξπλζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο από 

απνξξνέο νκβξίσλ ή/θαη κεηαθνξά ξύπσλ ιόγσ ηζρπξώλ αλέκσλ. 

Μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο θαηλνκέλσλ ξύπαλζεο ησλ πδάησλ ή επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο αθηήο θνιύκβεζεο, ελεξγνπνηείηαη κεραληζκόο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ. 

Ο αξκόδηνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ είλαη ν Γήκνο ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. 

ηηο επαλνξζσηηθέο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνληαη:  

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ ξύπαλζε θαη ηελ εθηηκώκελε δηάξθεηα απηήο. 

 Έθδνζε απόθαζεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο θνιύκβεζεο (εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο). 

 πλέρηζε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ πδάησλ, ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν 

πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 

2006/7/Δ.Κ., θαη ιήςε πξόζζεηνπ δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί 



όηη ην πεξηζηαηηθό έρεη ιήμεη. ε πεξίπησζε πνπ ην πξόγξακκα 

παξαθνινύζεζεο πξνβιέπεη ιήςε δείγκαηνο ζηελ πεξίνδν εκθάληζεο ηεο 

βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο, ην δείγκα απηό κπνξεί λα εμαηξεζεί θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί από έλα πξόζζεην δείγκα, ην νπνίν ζα ιεθζεί 7 εκέξεο κεηά 

ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ 

Γεληθά ζπληζηάηαη ε απνθπγή θνιύκβεζεο εληόο ησλ ιηκαληώλ, ησλ κόληκσλ 

αγθπξνβνιίσλ θαη ησλ λαππεγείσλ, 200 κ. εθαηέξσζελ από ηα ζηόκηα εθβνιήο ησλ 

αγσγώλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ζηηο εθβνιέο αγσγώλ νκβξίσλ 

πδάησλ κεηά από έληνλε βξνρόπησζε, θαζώο θαη ζηηο εθβνιέο ξεκάησλ ζπλερνύο 

ξνήο. 
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ΜΔΛΙΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΗ 11, 

21300, ΚΡΑΝΙΓΙ 

Σειέθσλν: 27543-60000, 27543-
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kranidi1@otenet.gr 

 
 

 

Αρμόδια Κραηική Αρτή 
Τ.Π.Δ.Κ.Α 

Διδική Γραμμαηεία Τδάηφν 
Μ. Ιαηξίδνπ 2 & Λ. Κεθηζίαο, 
11526, Αζήλα 

Σειέθσλν: 2106931298-9, 

2106931262, 2106931254 

Fax: 210 6994355 
www.ypeka.gr 

info.egy@prv.ypeka.gr 

bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr 

Αρτή 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο 

Διιάδαο - Ινλίνπ 

Γ/νζη Τδάηφν 

Πελοποννήζοσ 
έθεξε & Μαηλάινπ, 
22100 Σξίπνιε 

Σειέθσλν: : 2710 234458 

Fax: 2710 234492 

http://peloponnesus.dasi-
ydata.gr/4portal/index.php  

Τπηρεζία 
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

Γ/ΝΗ ΓΗΜ. ΤΓΔΙΑ 

& ΚΟΙΝ. ΜΔΡΙΜΝΑ 

ΑΡΓΟΛΙΓΑ 
Μπνκπνπιίλαο 6, 21100 

Ναύπιην 
Σειέθσλν: 2752362244 

Fax:  
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