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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας
παρακολουθείται συστηματικά από το 1988.Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων
κολύμβησης επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από
το Μάιο έως και τον Οκτώβριο, με στόχο:
 τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων,
 τη συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και τη σταδιακή αντικατάστασή της από
την νέα Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014
Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι
ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό,
τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.
Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές

αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής
γενικότερα.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκλήρωσε το προβλεπόμενο από την νέα Οδηγία Μητρώο
Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης και το έθεσε στη διάθεση του κοινού στην
ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://www.bathingwaterprofiles.gr/.

Μέσω

αυτού

του

διαδραστικού ιστότοπου επιτυγχάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες αναφορικά
με τα ύδατα κολύμβησης.
Με εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ρυθμίζεται η διαδικασία
αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,
μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών. Η απόφαση αναθεώρησης του δικτύου
παρακολούθησης θα λαμβάνεται κάθε δύο έτη, με έναρξη το 2012, και θα ισχύει για την
κολυμβητική περίοδο του επόμενου έτους.
Από κάθε ενδιαφερόμενο μπορεί να κατατεθεί τεκμηριωμένη πρόταση προσθήκης ή
αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης, με αίτημα στο Δήμο στον οποίο
υπάγεται η ακτή μέχρι και 31 Αυγούστου 2012.

Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος

διατίθενται από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και είναι επίσης διαθέσιμα από την ιστοσελίδα
της

Ειδικής

Γραμματείας

Υδάτων

του

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου έχουν
αναρτηθεί η προαναφερθείσα εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και σχετικό έγγραφο της
Διεύθυνσης

Υδάτων

depin.gov.gr/contents.asp?id=384)

Δυτικής

Ελλάδας

(http://www.apd-

