
 
 

 
 
ΘΕΜΑ : Αναθεώρηση Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων Κολύμβησης 
 
 
Σχετικά :  

1. 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 15
ης 

Φεβρουαρίου 2006. 

2. Η υπ.αρ.190856 /1-8-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩΒΘ-ΘΣΚ) Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων  αναφορικά 
με τη διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 

 
 

 H παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας 
διενεργείται   από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων 
κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις 
ακτές της Ελλάδας», ενώ από το 2010 έως σήμερα η παρακολούθηση πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ». 

 Η Οδηγία 2006/7/EΚ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέσω της με αριθμό Η.Π. 
8600/416/Ε103/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) σχετικό 1, εφ’ εξής 
ΚΥΑ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Ο βασικός σκοπός, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ, σχετίζεται με τη θέσπιση των κατάλληλων διαχειριστικών 
μέτρων και τη διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών προτύπων για να επιτευχθεί η διατήρηση, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και να διασφαλίζεται η προστασία 
της δημόσια υγείας. Ειδικότερα, μέσω της ΚΥΑ θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες, 
που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη 
διαχείριση της ποιότητάς τους και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με αυτήν. 

 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, κατά παραχώρηση από τις Δ/νσεις Υδάτων των οικείων 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είχε την συνολική ευθύνη για την οργάνωση και υλοποίηση του 
προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης βάσει των προβλέψεων της Οδηγίας 
2006/7/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ, μέχρι και το πέρας της κολυμβητικής περιόδου του έτους 2015 
και ολοκλήρωσε το προβλεπόμενο από την νέα οδηγία Μητρώο ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και 
το έθεσε στη διάθεση του κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.bathingwaterprofiles.gr,  
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               Αρ.πρωτ. : 128842 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

   Ταχ. Δ/νση : 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης 

 

 
 

 

 

 

  45445  Ιωάννινα 

Πληροφορίες : Προϊστάμενος 

Tηλέφωνο : 2651360301 

Φαξ : 2651360304  

email : mixelakisv@apdhp-dm.gov.gr  

Ιστ/δα Αποκ. D. : www.apdhp-dm.gov.gr  

http://www.bathingwaterprofiles.gr/


 
 

Με αφετηρία το έτος 2016 και την αντίστοιχη κολυμβητική περίοδο, η ευθύνη αυτή 
επιστρέφει στις Δ/νσεις Υδάτων των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που επιθυμούν 
να εφαρμόσουν το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ.  

 Για τα παράκτια ύδατα (παραθαλάσσια και εσωτερικά) των ακτών κολύμβησης της Ηπείρου 
και Δυτικής Μακεδονίας έχουν καταρτιστεί οι ταυτότητες υδάτων σε 37 ακτές κολύμβησης με 37 
σημεία παρακολούθησης. 

 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας : http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html,  

στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. :   www.bathingwaterprofiles.gr,  

καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα : http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR 

 Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό 
αριθμό λουομένων, ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, 
αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές 
πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και μικροβιολογικές 
αναλύσεις των υδάτων  καθώς επίσης και μακροσκοπικός έλεγχος της ακτής γενικότερα.  

 Επιπλέον, σύμφωνα με  την υπ΄αριθμ. οικ. 190856/1-8-2013 (σχετικό 2)  εγκύκλιο  της 
Ε.Γ.Υ./ΥΠ.ΕΝ, το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης μπορεί να 
αναθεωρείται ανά δύο έτη. Το παρόν έγγραφο εκδίδεται στα πλαίσια της αναθεώρησης του 
έτους 2016 προκειμένου να έχει εφαρμογή   τουλάχιστον μία διετία δηλαδή τις 
κολυμβητικές περιόδους  2017-2018 

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών/σημείων 
δειγματοληψιών στο/από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη 
πρόταση στο Δήμο υπαγωγής των σχετικών ακτών. Τα τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων  είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας : 

 http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html,  σε επεξεργάσιμη μορφή (.xls). 

Η συμπλήρωση των επισημασμένων με αστερίσκο πεδίων είναι υποχρεωτική και ουδεμία 
τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των εντύπων δεν επιτρέπεται. 

 Οι Δήμοι διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα αιτήματα στην Διεύθυνσεις Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας  

(Με την υποχρέωση ενημέρωσης  των Δήμων και  των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας χωρικής 
αρμοδιότητάς τους) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος,  
Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος  
Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124, 115 26 Αµπελόκηποι, Αθήνα 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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