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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 356

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

26 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. H.Π. 8600/416/E103
Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβη−
σης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας
των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδη−
γίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136)
και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2, 3, 4) και του
άρθρου 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι−
νοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 6 του ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄ 70) και του
άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3) του
ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄
160), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3010/2001 (Α΄91).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 157).
4. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 «Προστασία και
διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280) και ειδικό−
τερα των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 και 14 αυτού.
5. Tις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 12 του π.δ. 51/2007
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκλη−
ρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ……..
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την προ−
στασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης» (Β΄ 519), καθώς και τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

«Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπαν−
ση γεωργικής προέλευσης−Κατάλογος ευπρόσβλητων
ζωνών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοι−
χα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής
υπουργικής απόφασης» (Β΄1575), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 5673/400/1997 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επε−
ξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄192).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κώ−
δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄98).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 1666/
Δ10689/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας» (Β΄40).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (μετακινήσεις εκτός έδρας, αριθ−
μός πραγματοποιούμενων ελέγχων, χρησιμοποιούμενα
υλικά και μέσα δειγματοληψίας και αναλύσεων, λήψη
μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού επικίνδυνων για την
υγεία υδάτων κλπ) και θα καλύπτεται από πιστώσεις
του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών με ενδε−
χόμενη κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΣΠΑ 2007−2013),
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του ν. 1650/1986
καθώς και των διατάξεων των άρθρων 4 και 12 (παρ.
4) του π.δ. 51/2007, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «σχετικά με τη διαχείριση της ποι−
ότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της
οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», που έχει δημοσιευθεί στην Ελλη−
νική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕL 64/37/4.3.2006), ώστε με την θέσπιση
κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και τη διασφάλιση
της τήρησης ποιοτικών προτύπων να επιτυγχάνεται
η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιό−
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τητας των υδάτων κολύμβησης και να διασφαλίζεται
η προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα με την
παρούσα απόφαση θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι
και διαδικασίες που αφορούν:
α) στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότη−
τας των υδάτων κολύμβησης
β) στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμ−
βησης και
γ) στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά
με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε κάθε περιοχή
επιφανειακών υδάτων όπου η αρμόδια αρχή αναμένει
ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν
έχει επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή
δεν έχει εκδοθεί μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης
(εφεξής αποκαλούμενα «ύδατα κολύμβησης»).
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:
α) στα κολυμβητήρια και τις δεξαμενές ιαματικών
λουτρών·
β) στα περίκλειστα ύδατα που υπόκεινται σε επε−
ξεργασία ή χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκο−
πούς·
γ) στα τεχνητώς περίκλειστα ύδατα, που διαχωρίζο−
νται από τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται
ως:
1. «επιφανειακά ύδατα», «υπόγεια ύδατα», «εσωτερικά
ύδατα», «μεταβατικά ύδατα», «παράκτια ύδατα» και «λε−
κάνη απορροής ποταμού»: τα ύδατα που ορίζονται στις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3199/2003.
2. «αρμόδια αρχή»: η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας
Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας εμπίπτει
η περιοχή των νερών κολύμβησης. Σε περίπτωση που
η περιοχή κολύμβησης εκτείνεται στα διοικητικά όρια
περισσοτέρων της μιας Περιφερειών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
5 του ν. 3199/2003.
3. «μόνιμη απαγόρευση»: κάθε απαγόρευση ή σύσταση
κατά της κολύμβησης, η οποία διαρκεί τουλάχιστον μία
ολόκληρη κολυμβητική περίοδο.
4. «μεγάλος αριθμός λουομένων»: ο αριθμός που η
αρμόδια αρχή θεωρεί ότι είναι μεγάλος, λαμβάνοντας
ιδίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίσθηκαν κατά το πα−
ρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστά−
σεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση
της κολύμβησης.
5. «ρύπανση»: η παρουσία μικροβιολογικής μόλυνσης
ή άλλων οργανισμών ή αποβλήτων που επηρεάζουν την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και παρουσιάζουν
κίνδυνο για την υγεία των λουομένων σύμφωνα με τα
άρθρα 9 και 10 και το παράρτημα Ι στήλη Α του άρθρου
16 της παρούσας απόφασης.
6. «κολυμβητική περίοδος»: η χρονική περίοδος κατά
την οποία αναμένεται η προσέλευση μεγάλου αριθμού
λουομένων.
7. «διαχειριστικά μέτρα»: τα ακόλουθα μέτρα που λαμ−
βάνονται για τα ύδατα κολύμβησης:
α) καθορισμός και διατήρηση ταυτότητας για τα ύδα−
τα κολύμβησης·

β) καθορισμός χρονοδιαγράμματος παρακολούθη−
σης·
γ) παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης·
δ) αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβη−
σης·
ε) ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης·
στ) εντοπισμός και αξιολόγηση των αιτίων ρύπανσης
που ενδέχεται να επηρεάζουν τα ύδατα κολύμβησης και
να βλάπτουν την υγεία των λουομένων·
ζ) παροχή πληροφοριών στο κοινό·
η) ανάληψη δράσης για την πρόληψη της έκθεσης των
λουομένων στη ρύπανση·
θ) ανάληψη δράσης για τη μείωση του κινδύνου ρύ−
πανσης.
8. «βραχυπρόθεσμη ρύπανση»: η κατά τα αναφερόμενα
στο παράρτημα Ι μέρος Α του άρθρου 16 μικροβιολογική
μόλυνση, η οποία έχει σαφώς προσδιορίσιμα αίτια, δεν
αναμένεται φυσιολογικά να επηρεάσει την ποιότητα των
υδάτων κολύμβησης για περισσότερο από 72 ώρες περί−
που από την αρχή της υποβάθμισης της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης και για την οποία η αρμόδια αρχή
έχει θεσπίσει διαδικασίες προκειμένου να την προβλέπει
και να την αντιμετωπίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 16.
9. «ασυνήθης περίσταση»: συμβάν ή συνδυασμός συμ−
βάντων που επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων κολύμ−
βησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία και δεν αναμένεται
να εμφανισθεί, κατά μέσον όρο, περισσότερο από μία
φορά ανά τετραετία.
10. «σύνολο ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κο−
λύμβησης»: τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με
το άρθρο 4.
11. «αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμ−
βησης»: η διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης με τη μέθοδο αξιολόγησης του
παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 16.
12. «ανάπτυξη κυανοβακτηρίων»: η συσσώρευση κυανο−
βακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού.
13. «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό που θίγεται ή ενδέ−
χεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα
από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβα−
νομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων εφόσον
προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Παρακολούθηση
1. Η διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου καθορίζεται
κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά
από εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (ΚΥΥ).
Πριν την έκδοση της εν λόγω απόφασης και εντός του
πρώτου τριμήνου κάθε έτους, προσδιορίζονται τα ύδατα
κολύμβησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας
και γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, εφό−
σον αυτό έχει συσταθεί. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται
άμεσα στην ΚΥΥ.
2. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι παράμετροι του
παραρτήματος Ι στήλη Α να παρακολουθούνται σύμ−
φωνα με το παράρτημα IV του άρθρου 16.
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3. Το σημείο δειγματοληψίας βρίσκεται στον τόπο των
υδάτων κολύμβησης όπου αναμένεται:
α) το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων, ή
β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την
ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης.
4. Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περιόδου
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η
αρμόδια αρχή καθορίζει χρονοδιάγραμμα παρακολού−
θησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης. Η πα−
ρακολούθηση πραγματοποιείται το αργότερο τέσσερις
ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στο χρονοδι−
άγραμμα παρακολούθησης.
5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρχίζει την παρακολού−
θηση των παραμέτρων του παραρτήματος Ι στήλη Α,
κατά την πρώτη πλήρη κολυμβητική περίοδο μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Στην περί−
πτωση αυτήν, η παρακολούθηση πραγματοποιείται με
τη συχνότητα που ορίζεται στο παράρτημα IV του άρ−
θρου 16. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των
συνόλων ποιοτικών δεδομένων για την αξιολόγηση των
υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με το άρθρο 5. Μόλις η
αρμόδια αρχή αρχίσει την παρακολούθηση δυνάμει της
παρούσας απόφασης, μπορεί να παύει η παρακολούθη−
ση των παραμέτρων του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου
10 της υπ’ αριθ. 46399/1986 κοινή υπουργική απόφαση
«Απαιτούμενη ποιότητα των νερών που προορίζονται
για: «πόσιμα», «κολύμβηση»,………..σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες ………76/160/ΕΟΚ... κλπ» (Β΄438).
6. Τα δείγματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια
βραχυπρόθεσμης ρύπανσης μπορούν να αγνοούνται.
Τα δείγματα αυτά αντικαθίστανται από δείγματα που
λαμβάνονται σύμφωνα με το παράρτημα IV του άρθρου
16.
7. Σε ασυνήθεις περιστάσεις, μπορεί να αναστέλλεται
το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης που προβλέπεται
στην παράγραφο 4. Το χρονοδιάγραμμα επαναφέρε−
ται σε ισχύ μόλις καταστεί δυνατόν μετά τη λήξη της
ασυνήθους περίστασης. Νέα δείγματα λαμβάνονται, το
συντομότερο δυνατόν, μετά τη λήξη της ασυνήθους
περίστασης προς αντικατάσταση των δειγμάτων που
ελλείπουν λόγω της ασυνήθους περίστασης. Σε κάθε
περίπτωση η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα την Κε−
ντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ).
8. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) αναφέρει στην
Επιτροπή Ε.Ε., κάθε αναστολή του χρονοδιαγράμμα−
τος παρακολούθησης, μνημονεύοντας τους λόγους της
αναστολής. Η ΚΥΥ υποβάλλει τις αναφορές αυτές το
αργότερο κατά την υποβολή της επόμενης ετήσιας έκ−
θεσης που προβλέπεται στο άρθρο 14.
9. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η ανάλυση της ποιό−
τητας των υδάτων κολύμβησης να εκτελείται σύμφωνα
με τις μεθόδους αναφοράς του παραρτήματος Ι και
τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα V του
άρθρου 16. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, να
επιτρέπει τη χρήση άλλων μεθόδων ή κανόνων, εφόσον
μπορεί να αποδείξει ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα
είναι ισοδύναμα προς εκείνα που λαμβάνονται με τις
μεθόδους του παραρτήματος Ι και τους κανόνες του πα−
ραρτήματος V. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) που
επιτρέπει τη χρήση των ισοδύναμων αυτών μεθόδων ή
κανόνων παρέχει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλες τις συναφείς
πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθό−
δους ή κανόνες και την ισοδυναμία τους.
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10. Η αρμόδια αρχή, μέσα σε 15 ημέρες από τη λήξη
κάθε κολυμβητικής περιόδου, αποστέλλει στην Κεντρική
Υπηρεσία Υδάτων τα αποτελέσματα της παρακολού−
θησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, που
αναφέρονται στην προηγηθείσα κολυμβητική περίο−
δο. Ο τρόπος παροχής των εν λόγω στοιχείων γίνεται
σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων.
Άρθρο 5
Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
1. Το σύνολο των ποιοτικών δεδομένων της παρακο−
λούθησης από την αρμόδια αρχή των παραμέτρων του
παραρτήματος Ι (στήλη Α) του άρθρου 16, συγκεντρώ−
νονται στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων προκειμένου να
διενεργήσει την αξιολόγηση της ποιότητας τους.
2. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβη−
σης πραγματοποιείται:
α) σε σχέση με κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβη−
σης·
β) μετά το τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου·
γ) με βάση το σύνολο ποιοτικών δεδομένων για την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης το οποίο συγκροτεί−
ται σε σχέση με την εν λόγω κολυμβητική περίοδο και
τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους, και
δ) σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος ΙΙ
του άρθρου 16.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων μπορεί να διενεργεί
αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
βάσει του συνόλου ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα
κολύμβησης, το οποίο συγκροτείται σε σχέση μόνον με
τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους. Στη
περίπτωση αυτή η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων θα πρέπει
προηγουμένως να ενημερώνει την Επιτροπή Ευρωπα−
ϊκών Κοινοτήτων. Σε αντίστοιχη ενημέρωση προς την
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβαίνει και στην
περίπτωση που επαναλάβει στη συνέχεια τη διενέργεια
αξιολογήσεων βάσει τεσσάρων κολυμβητικών περιόδων.
Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων δεν μπορεί να μεταβάλλει
την εφαρμοστέα περίοδο αξιολόγησης συχνότερα από
μία φορά ανά πενταετία.
4. Τα σύνολα δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότη−
τας των υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνουν πάντοτε 16
τουλάχιστον δείγματα, ή, στις ειδικές περιστάσεις του
παραρτήματος IV παράγραφος 2, 12 δείγματα.
5. Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι:
− είτε πληρούται η απαίτηση της παραγράφου 3,
− είτε, στην περίπτωση υδάτων κολύμβησης των οποί−
ων η κολυμβητική περίοδος δεν υπερβαίνει τις 8 εβδο−
μάδες, το σύνολο ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα
κολύμβησης που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της
αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 δείγματα, η
αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
μπορεί να πραγματοποιείται με βάση ένα σύνολο ποι−
οτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης το οποίο
να αφορά λιγότερες από τέσσερις κολυμβητικές περι−
όδους εάν:
α) πρόκειται για προσφάτως προσδιορισμένα ύδατα
κολύμβησης·
β) οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει είναι πιθανόν να
επηρεάσουν την ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης
σύμφωνα με το άρθρο 6, οπότε η αξιολόγηση πραγμα−
τοποιείται με βάση σύνολο ποιοτικών δεδομένων για τα
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ύδατα κολύμβησης, το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά
και μόνο από τα αποτελέσματα δειγμάτων που έχουν
συλλεγεί μετά την επέλευση των αλλαγών, ή
γ) η τοποθεσία υδάτων κολύμβησης είχε ήδη αξιο−
λογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 2) της υπ’ αριθ.
46399/1986 κοινής υπουργικής απόφασης, οπότε χρη−
σιμοποιούνται ισοδύναμα δεδομένα που συλλέγονται
στο πλαίσιο της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης
και, προς το σκοπό αυτό, οι παράμετροι 2 και 3 του
παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 10 της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης θεωρείται ότι ισοδυναμούν προς
τις παραμέτρους 2 και 1 του παραρτήματος Ι στήλη Α
του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης.
6. Βάσει των αξιολογήσεων της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να διαχωρίζει ή να
ομαδοποιεί τα υπάρχοντα ύδατα κολύμβησης, μόνον
εάν τα ύδατα αυτά:
α) είναι συνεχόμενα·
β) αξιολογήθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο κατά τα προ−
ηγούμενα τέσσερα έτη σύμφωνα με τις παραγράφους
2, 4 και την παράγραφο 5 στοιχείο γ), και
γ) έχουν ταυτότητες υδάτων κολύμβησης οι οποίες
εντοπίζουν κοινούς παράγοντες κινδύνου ή την απου−
σία τους.
Άρθρο 6
Ταξινόμηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός
των υδάτων κολύμβησης
1. Βάσει της αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 5, και σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρ−
τήματος ΙΙ, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων ταξινομεί τα
ύδατα κολύμβησης ως:
α) «ανεπαρκούς ποιότητας»·
β) «επαρκούς ποιότητας»·
γ) «καλής ποιότητας», ή
δ) «εξαιρετικής ποιότητας».
2. Η πρώτη ταξινόμηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης ολοκληρώνεται έως το τέλος
της κολυμβητικής περιόδου του 2015.
3. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, έως το τέλος της
κολυμβητικής περιόδου του 2015, όλα τα ύδατα κολύμβη−
σης να είναι τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Προς
τούτο η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα ρεαλιστι−
κά και αναλογικά μέτρα, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός
των τοποθεσιών υδάτων κολύμβησης που χαρακτηρίζο−
νται «εξαιρετικής ποιότητας» ή «καλής ποιότητας».
4. Ωστόσο, παρά τη γενική απαίτηση της παραγρά−
φου 3, ορισμένα ύδατα κολύμβησης μπορούν προσω−
ρινά να χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» και,
εντούτοις, να εξακολουθούν να είναι σύμφωνα προς την
παρούσα απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης που χα−
ρακτηρίζεται «ανεπαρκούς ποιότητας», η αρμόδια αρχή
λαμβάνει μέτρα με ισχύ από την κολυμβητική περίοδο
που έπεται του χαρακτηρισμού της. Ειδικότερα:
i) λαμβάνει κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, σε συνερ−
γασία με την Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας και άλλες
κατά περίπτωση περιφερειακές υπηρεσίες, συμπερι−
λαμβανομένης της απαγόρευσης κολύμβησης ή της
σύστασης αποφυγής της κολύμβησης, προκειμένου να
αποτρέπεται η έκθεση των λουομένων στη ρύπανση,

ii) προσδιορίζει τα αίτια και τους λόγοι για τους οποί−
ους δεν επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός «επαρκούς
ποιότητας»,
iii) λαμβάνει κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για την
πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη των αιτίων της
ρύπανσης, και
iv) προειδοποιεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 13,
με σαφή και απλή προειδοποιητική πινακίδα και το ενη−
μερώνει για τα αίτια της ρύπανσης και για τα μέτρα
που λαμβάνει με βάση την ταυτότητα των υδάτων κο−
λύμβησης.
β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης χαρακτηρίζονται
«ανεπαρκούς ποιότητας» επί πέντε συναπτά έτη, εισάγε−
ται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση
αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί
να εισαγάγει μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνι−
μη σύσταση αποφυγής κολύμβησης πριν από το τέλος
της πενταετούς περιόδου, εφόσον κρίνει ότι η επίτευξη
«επαρκούς ποιότητας» θα ήταν αδύνατη ή δυσανάλογα
δαπανηρή.
Άρθρο 7
Ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης
1. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει ταυτότητες των υδάτων
κολύμβησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου
16. Κάθε ταυτότητα υδάτων κολύμβησης μπορεί να κα−
λύπτει μία μοναδική τοποθεσία κολύμβησης ή περισσό−
τερες της μιας συνεχόμενες τοποθεσίες κολύμβησης.
Οι ταυτότητες υδάτων κολύμβησης καταρτίζονται για
πρώτη φορά έως τις 24 Μαρτίου 2011.
2. Οι ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης επανεξετά−
ζονται και ενημερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 16.
3. Κατά την κατάρτιση, την επανεξέταση και την
ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης,
χρησιμοποιούνται καταλλήλως δεδομένα που προέρ−
χονται από την παρακολούθηση και τις αξιολογήσεις
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το π.δ. 51/2007 και
ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 12 αυτού, που είναι συναφή
με την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 8
Διαχειριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση
εκτάκτων περιστάσεων
Η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγείας
της Περιφέρειας, και άλλες ενδεχομένως συναρμόδιες
περιφερειακές υπηρεσίες, λαμβάνουν έγκαιρα και κατάλ−
ληλα διαχειριστικά μέτρα όταν γνωρίζουν ότι υπάρχουν
απροσδόκητες καταστάσεις που επηρεάζουν ή αναμένεται
ευλόγως ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των
υδάτων κολύμβησης και την υγεία των λουομένων και ενη−
μερώνουν άμεσα την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. Τα μέτρα
αυτά περιλαμβάνουν ενημέρωση του κοινού και, εφόσον
απαιτείται, προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης.
Άρθρο 9
Κίνδυνοι από κυανοβακτήρια
1. Όταν, από την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης,
συνάγεται η δυνατότητα ανάπτυξης κυανοβακτηρίων,
πραγματοποιείται κατάλληλη παρακολούθηση από την
αρμόδια αρχή προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως
οι κίνδυνοι για την υγεία.
2. Όταν εμφανίζεται ανάπτυξη κυανοβακτηρίων και
έχει εντοπισθεί ή τεκμαίρεται κίνδυνος για την υγεία,
η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τη Δ/νση Υγείας της
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Περιφέρειας λαμβάνει αμέσως κατάλληλα διαχειριστικά
μέτρα προκειμένου να προληφθεί η έκθεση, συμπερι−
λαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού.
Άρθρο 10
Άλλες παράμετροι
1. Όταν, από την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης,
συνάγεται τάση για την ανάπτυξη μακροφυκών ή/και
θαλάσσιου φυτοπλαγκτού, διενεργούνται έρευνες για
να καθορισθούν ο αποδεκτός τους χαρακτήρας και
οι κίνδυνοι που αυτά παρουσιάζουν για την υγεία, και
λαμβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, συμπερι−
λαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού.
2. Τα ύδατα κολύμβησης ελέγχονται οπτικώς για την
παρουσία ρύπων, όπως κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλα−
στικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απόβλητα. Όταν
εντοπισθεί τέτοια ρύπανση, λαμβάνονται κατάλληλα
διαχειριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον
απαιτείται, της ενημέρωσης του κοινού.
Άρθρο 11
Συνεργασία για τα διασυνοριακά νερά
Όταν, από λεκάνη απορροής ποταμού, προκύπτουν
διασυνοριακές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων
κολύμβησης, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων με τα εν−
διαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται δεόντως για
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων,
μέσω της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών και
της κοινής δράσης για τον έλεγχο των επιπτώσεων
αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 12
Συμμετοχή του κοινού
1. Η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει τη συμμετοχή του εν−
διαφερόμενου κοινού στην εφαρμογή της παρούσας
απόφασης. Προς τούτο παρέχει τη δυνατότητα στο
ενδιαφερόμενο κοινό:
− να ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή για τον
τρόπο της συμμετοχής του, και
− να διατυπώνει συστάσεις, παρατηρήσεις ή παράπονα
προς την αρμόδια αρχή.
2. Η συμμετοχή αυτή αναφέρεται κυρίως στη θέσπιση,
αναθεώρηση και ενημέρωση καταλόγων των υδάτων
κολύμβησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1. Η
αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πληροφο−
ρίες που συλλέγονται.
Άρθρο 13
Ενημέρωση του κοινού
1. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, μέσω των οικείων
ΟΤΑ, να διαδίδονται ενεργά και να είναι άμεσα διαθέ−
σιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου σε
εύκολα προσιτό χώρο κοντά σε κάθε τοποθεσία υδάτων
κολύμβησης, οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η τρέχουσα ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης
και κάθε απαγόρευση κολύμβησης ή σύσταση κατά της
κολύμβησης, που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, με τη
χρήση ενός σαφούς και απλού σημείου ή συμβόλου,
β) γενική περιγραφή των υδάτων κολύμβησης, σε μη
τεχνική γλώσσα, βάσει της ταυτότητας των υδάτων κο−
λύμβησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα
ΙΙΙ του άρθρου 16·
γ) στην περίπτωση υδάτων κολύμβησης που έχουν
υποστεί βραχυπρόθεσμη ρύπανση:
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− γνωστοποίηση ότι τα ύδατα κολύμβησης έχουν υπο−
στεί βραχυπρόθεσμη ρύπανση,
− ένδειξη του αριθμού των ημερών κατά τη διάρκεια
των οποίων απαγορεύθηκε η κολύμβηση ή συστήθηκε η
αποφυγή της κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κο−
λυμβητικής περιόδου λόγω της ρύπανσης αυτής, και
− προειδοποίηση όποτε προβλέπεται ή υπάρχει πα−
ρόμοια ρύπανση
δ) πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την αναμε−
νόμενη διάρκεια των ασυνήθων περιστάσεων σε τέτοια
γεγονότα·
ε) όταν απαγορεύεται η κολύμβηση ή συνιστάται η
αποφυγή της, προειδοποίηση προς το κοινό και σχετική
αιτιολόγηση·
στ) όποτε εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή
μόνιμη σύσταση αποφυγής της κολύμβησης, το γεγονός
ότι η εν λόγω περιοχή δεν αποτελεί πλέον τοποθεσία
υδάτων κολύμβησης και οι λόγοι του αποχαρακτηρι−
σμού της, και
ζ) αναφορά πηγών για πληρέστερη ενημέρωση σύμ−
φωνα με την παράγραφο 2.
2. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί πρόσφορα μέσα και
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου,
για την ενεργό και άμεση διάδοση των πληροφοριών
της παραγράφου 1 που αφορούν τα ύδατα κολύμβησης,
καθώς και των εξής πληροφοριών, και δη σε πλείονες
γλώσσες, αν κρίνεται σκόπιμο:
α) κατάλογος υδάτων κολύμβησης·
β) ταξινόμηση κάθε τοποθεσίας υδάτων κολύμβησης
κατά τα τελευταία τρία έτη και ταυτότητα των αντί−
στοιχων υδάτων κολύμβησης, συμπεριλαμβανομένων
των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης που έχει
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
από την τελευταία ταξινόμηση και μετά·
γ) στην περίπτωση υδάτων κολύμβησης που χαρακτη−
ρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», πληροφορίες σχετικά
με τα αίτια της ρύπανσης και τα μέτρα που λαμβάνονται
για την αποτροπή της έκθεσης των λουομένων στη
ρύπανση και για την αντιμετώπιση των αιτίων κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 4, και
δ) στην περίπτωση των υδάτων κολύμβησης που υφί−
στανται βραχυπρόθεσμη ρύπανση, γενικές πληροφορίες
σχετικά με:
− τις συνθήκες που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε
βραχυπρόθεσμη ρύπανση,
− την πιθανότητα τέτοιας ρύπανσης και την πιθανή
διάρκειά της,
− τα αίτια της ρύπανσης και τα μέτρα που λαμβάνο−
νται για την αποτροπή της έκθεσης των λουομένων στη
ρύπανση και την αντιμετώπιση των αιτίων της.
Ο κατάλογος που αναφέρεται στο στοιχείο (α) εί−
ναι διαθέσιμος κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της
κολυμβητικής περιόδου. Τα αποτελέσματα της παρα−
κολούθησης που αναφέρονται στο στοιχείο (β) καθί−
στανται διαθέσιμα στο Διαδίκτυο μόλις ολοκληρωθεί
η ανάλυση.
3. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 διαδίδο−
νται μόλις καταστούν διαθέσιμες και παράγουν απο−
τελέσματα από την έναρξη της πέμπτης κολυμβητικής
περιόδου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας από−
φασης.
4. Όποτε είναι δυνατόν, το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Επιτροπή
Ε.Ε., παρέχουν στο κοινό πληροφορίες χρησιμοποιώντας
τεχνολογία γεωγραφικών αναφορών και τις παρουσι−
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άζουν κατά σαφή και συνεπή τρόπο, ιδίως μέσω της
χρήσης σημείων και συμβόλων.
Άρθρο 14
Εκθέσεις στην Επιτροπή Ε.Ε.
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων υποβάλλει στην Επι−
τροπή Ε.Ε. τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και
την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, καθώς και
περιγραφή των σημαντικών διαχειριστικών μέτρων που
έχουν ληφθεί. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων υποβάλλει
ετησίως τις πληροφορίες αυτές έως τις 31 Δεκεμβρίου,
όσον αφορά την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο.
Αρχίζουν να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές μετά την
πρώτη αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμ−
βησης σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων κοινοποιεί ετησίως
στην Επιτροπή Ε.Ε., πριν από την έναρξη της κολυμβητι−
κής περιόδου, όλα τα ύδατα που χαρακτηρίζονται ύδατα
κολύμβησης, καθώς και το λόγο για οποιαδήποτε μετα−
βολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό γίνεται
για πρώτη φορά την πρώτη κολυμβητική περίοδο μετά
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
3. Όταν έχει αρχίσει η παρακολούθηση των υδάτων
κολύμβησης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, η ετή−
σια υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή Ε.Ε. σύμφωνα
με την παράγραφο 1 συνεχίζεται σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 46399/1986 κοινή υπουργική απόφαση, μέχρις ότου
καταστεί δυνατή η πρώτη αξιολόγηση σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυ−
τής, η παράμετρος 1 του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ.
46399/1986 κοινής υπουργικής απόφασης δεν λαμβάνε−
ται υπόψη στην ετήσια έκθεση, ενώ οι παράμετροι 2 και
3 του παραρτήματος της υπ’ αριθ. 46399/1986 κοινής
υπουργικής απόφασης θεωρούνται ισοδύναμες προς τις
παραμέτρους 2 και 1 της στήλης Α του παραρτήματος
Ι του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων ως το τέλος του 2014,
υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή Ε.Ε.
για την έκθεση, που προβλέπεται στο άρθρο 14 (παρ.
1) της οδηγίας 2006/7/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της
ανάγκης για τυχόν περαιτέρω έρευνα ή αξιολογήσεις,
οι οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται προκειμένου να
βοηθηθεί η Επιτροπή Ε.Ε. όσον αφορά την επανεξέταση
της εν λόγω οδηγίας δυνάμει της παραγράφου 3 του
ίδιου ως άνω άρθρου.
Άρθρο 15
Κατάργηση
1. Η υπ’ αριθ. 46399/1986 κοινή υπουργική απόφαση
καταργείται από την 31η Δεκεμβρίου 2014.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και αντικαθιστά
πλήρως την υπ’ αριθ. 46399/1986 κοινή υπουργική από−
φαση, όταν η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ
και οι Δ/νσεις Υδάτων των Περιφερειών έχουν λάβει
όλα τα προβλεπόμενα σε αυτήν νομικά, διοικητικά και
πρακτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση
προς την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 16
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα που ακο−
λουθούν.

Τα Παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο Κοι−
νοτικό Δίκαιο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Για τα εσωτερικά ύδατα
|Α|Β|Γ|Δ|Ε|
| Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα | Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα | Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
1 | Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 200 [1] | 400 [1] | 330 [2]
| ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
2 | Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 500 [1] | 1000 [1] | 900
[2] | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
|Α|Β|Γ|Δ|Ε|
| Παράμετρος | Εξαιρετική ποιότητα | Καλή ποιότητα |
Επαρκής ποιότητα | Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς |
1 | Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) | 100 [3] | 200 [3] | 185 [4]
| ISO 7899−1 ή ISO 7899−2 |
2 | Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) | 250 [3] | 500 [3] | 500
[4] | ISO 9308−3 ή ISO 9308−1 |
[1] Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστη−
μόριο. Βλέπε παράρτημα II.
[2] Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστη−
μόριο. Βλέπε παράρτημα II.
[3] Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστη−
μόριο. Βλέπε παράρτημα II.
[4] Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστη−
μόριο. Βλέπε παράρτημα II.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αξιολόγηση και ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
1. Ανεπαρκής ποιότητα
[2] των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι χειρότε−
ρες [3] από τις τιμές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης
Δ του παραρτήματος Ι.
2. Επαρκής ποιότητα
Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «επαρ−
κούς ποιότητας»:
1. εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολό−
γησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών
απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες [4] από τις τιμές
«επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ του παραρτήμα−
τος Ι, και
2. εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρό−
θεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:
i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία
περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προει−
δοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμ−
βάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης
ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,
ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την
πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και
iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης
ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, δεν
υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων
που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα παρακολούθη−
σης της περιόδου αυτής ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική
περίοδο, αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.
3. Καλή ποιότητα
Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «καλής
ποιότητας»:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολό−
γησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών
απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες [4] από τις τιμές
«καλής ποιότητας» της στήλης Γ του παραρτήματος
Ι, και
2. εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρό−
θεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:
i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία
περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προει−
δοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμ−
βάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης
ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,
ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την
πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης,
και
iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης
ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν
υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων
που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα παρακολούθη−
σης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική
περίοδο, αναλόγως του ποιο είναι μεγαλύτερο.
4. Εξαιρετική ποιότητα
Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «εξαι−
ρετικής ποιότητας»:
1. Εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολό−
γησης, οι τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών
απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες από τις τιμές
«εξαιρετικής ποιότητας» του παραρτήματος Ι στήλη Β,
και
2. εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρό−
θεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:
i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία
περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προει−
δοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμ−
βάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης
ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,
ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την
πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης,
και
iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης
ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης δεν
υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων
που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα παρακολούθη−
σης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική
περίοδο, αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.
Διευκρινίζεται ότι:
[1] «Ως τελευταία περίοδος αξιολόγησης», νοούνται οι
τέσσερις τελευταίες κολυμβητικές περιόδους, ή, ανάλο−
γα με την περίπτωση, η περίοδος που προσδιορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ή 4.
[2] Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (σ) των δεκαδι−
κών λογαρίθμων. Η τιμή του ανώτερου 90ού εκατο−
στημορίου της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας
των δεδομένων προκύπτει από την εξίσωση: άνω 90ό
εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος (μ + 1,282 σ). Η τιμή
του ανώτερου 95ου εκατοστημορίου της συνάρτησης
πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων προκύπτει από
την εξίσωση: άνω 90ό εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος
(μ + 1,65 σ).
[3] «Χειρότερος» σημαίνει υψηλότερες τιμές συγκέ−
ντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100 ml.
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[4] «Καλύτερος» σημαίνει χαμηλότερες τιμές συγκέ−
ντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100 ml.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης
1. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης του άρθρου
6 αποτελείται από τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των φυσικών, γεωγραφικών και υδρο−
λογικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης,
καθώς και άλλων επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη
απορροής των εν λόγω υδάτων κολύμβησης που μπο−
ρούν ενδεχομένως να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης,
τα οποία είναι συναφή με τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία
2000/60/ΕΚ·
β) εντοπισμό και αξιολόγηση των αιτιών ρύπανσης που
ενδέχεται να επηρεάζουν τα ύδατα κολύμβησης και να
βλάπτουν την υγεία των λουομένων·
γ) αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης κυανο−
βακτηρίων·
δ) αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης μακροφυ−
κών ή/και φυτοπλαγκτού·
ε) εάν, από την αξιολόγηση στο πλαίσιο του στοιχείο
β), συνάγεται ότι υπάρχει κίνδυνος βραχυπρόθεσμης
ρύπανσης, τις ακόλουθες πληροφορίες:
− την αναμενόμενη φύση, συχνότητα και διάρκεια της
αναμενόμενης βραχυπρόθεσμης ρύπανσης,
− λεπτομέρειες για τις τυχόν άλλες αιτίες ρύπανσης,
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών μέτρων που
λαμβάνονται και του χρονοδιαγράμματος για την εξά−
λειψή τους,
− τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια βραχυπρόθεσμης ρύπανσης και τα στοιχεία
ταυτότητας και επικοινωνίας των φορέων που είναι
υπεύθυνοι για την ανάληψη τέτοιας δράσης·
στ) την τοποθεσία του σημείου παρακολούθησης.
2. Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που ταξινο−
μούνται ως «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας»
ή «ανεπαρκούς ποιότητας», η ταυτότητα των υδάτων
κολύμβησης επανεξετάζεται τακτικά για να ελεγχθεί
εάν έχουν μεταβληθεί τα σημεία που απαριθμούνται
στην παράγραφο 1 και, εφόσον απαιτείται, καθίσταται
επίκαιρη. Η συχνότητα και η έκταση της επανεξέτασης
καθορίζονται ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα
της ρύπανσης. Ωστόσο, η επανεξέταση καλύπτει του−
λάχιστον τις διατάξεις και διενεργείται τουλάχιστον
με τη συχνότητα που ορίζεται στο ακόλουθο χρονο−
διάγραμμα.
Ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης | «Καλής ποιότη−
τας» | «Επαρκούς ποιότητας» | «Ανεπαρκούς ποιότητας» |
Διενέργεια επανεξέτασης τουλάχιστον | ανά τετραε−
τία | ανά τριετία | ανά διετία |
Σημεία προς επανεξέταση (στοιχεία της παραγράφου
1) | α) έως στ) | α) έως στ) | α) έως στ) |
Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που είχαν ταξι−
νομηθεί προηγουμένως ως «εξαιρετικής ποιότητας», η
ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης πρέπει να επανε−
ξετάζεται και, ενδεχομένως, να επικαιροποιείται, μόνον
εφόσον η ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής ποιότη−
τας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας».
Η επανεξέταση πρέπει να καλύπτει όλα τα σημεία της
παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση σημαντικών δομικών έργων ή σημα−
ντικών μετατροπών στα έργα υποδομής ως προς τα
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ύδατα κολύμβησης ή πλησίον τους, η ταυτότητα των
υδάτων κολύμβησης πρέπει να καθίσταται επίκαιρη πριν
από την έναρξη της επόμενης κολυμβητικής περιόδου.
4. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι πληροφορίες των στοι−
χείων α) και β) της παραγράφου 1 πρέπει να παρέχονται
επί λεπτομερούς χάρτη.
5. Εφόσον το κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή, είναι
δυνατόν να επισυνάπτονται ή να περιλαμβάνονται και
άλλες συναφείς πληροφορίες.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης
1. Λίγο πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής περι−
όδου, πρέπει να λαμβάνεται ένα δείγμα. Λαμβανομένου
υπόψη του επιπλέον αυτού δείγματος και με την επι−
φύλαξη της παραγράφου 2, πρέπει να διενεργούνται
τουλάχιστον τέσσερις δειγματοληψίες και αναλύσεις
ανά κολυμβητική περίοδο.
2. Μόνον τρία δείγματα χρειάζεται να λαμβάνονται και
να αναλύονται ανά κολυμβητική περίοδο για τα ύδατα
κολύμβησης, τα οποία:
α) είτε έχουν κολυμβητική περίοδο που δεν υπερβαίνει
τις 8 εβδομάδες·
β) είτε ευρίσκονται σε περιοχή με ειδικούς γεωγρα−
φικούς περιορισμούς.
3. Οι ημερομηνίες δειγματοληψίας πρέπει να κατανέ−
μονται καθ’ όλη της διάρκεια της κολυμβητικής περιό−
δου, το δε διάστημα μεταξύ των ημερομηνιών δειγμα−
τοληψίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
4. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, λαμβά−
νεται ένα πρόσθετο δείγμα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται
ότι το περιστατικό έχει λήξει. Το δείγμα αυτό δεν απο−
τελεί μέρος του συνόλου των ποιοτικών στοιχείων των
υδάτων κολύμβησης. Εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί
αγνοηθέν δείγμα, λαμβάνεται πρόσθετο δείγμα 7 ημέ−
ρες μετά το τέλος της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κανόνες χειρισμού των δειγμάτων
για μικροβιολογικές αναλύσεις
1. Σημείο δειγματοληψίας
Τα δείγματα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, πρέπει να
λαμβάνονται 30 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του
ύδατος και σε ύδατα βάθους τουλάχιστον 1 μέτρου.
2. Αποστείρωση των φιαλών δειγματοληψίας
Οι φιάλες δειγματοληψίας πρέπει:
− να αποστειρώνονται σε αυτόκλειστο επί 15 λεπτά
τουλάχιστον σε 121 οC, ή
− να υποβάλλονται σε ξηρή αποστείρωση σε θερμο−
κρασία μεταξύ 160 και 170 oC επί 1 ώρα τουλάχιστον,
ή
− να είναι ακτινοβολημένα δοχεία δειγμάτων που λαμ−
βάνονται απευθείας από τον κατασκευαστή.
3. Δειγματοληψία
Ο όγκος της φιάλης/δοχείου δειγματοληψίας πρέ−
πει να εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που
χρειάζεται για τη δοκιμή κάθε παραμέτρου. Η ελάχιστη
χωρητικότητα είναι κατά κανόνα 250 ml.

Τα δοχεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι διαφανή
και άχρωμα (από γυαλί, πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυ−
λένιο).
Για να αποφεύγεται η τυχαία μόλυνση του δείγματος,
πρέπει να χρησιμοποιείται ασηπτική τεχνική ώστε οι
φιάλες να διατηρούνται στείρες. Δεν χρειάζεται άλλος
στείρος εξοπλισμός (π.χ. στείρα χειρουργικά γάντια
ή λαβίδες ή ράβδοι) εάν η διαδικασία εφαρμόζεται
ορθά.
Το δείγμα πρέπει να ταυτοποιείται σαφώς με ανε−
ξίτηλο μελάνι επί του δοχείου δείγματος και επί του
εντύπου δειγματοληψίας.
4. Αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων πριν από
την ανάλυση
Τα δείγματα του νερού πρέπει, σε όλα τα στάδια της
μεταφοράς, να προστατεύονται από έκθεση στο φως,
ιδίως από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.
Το δείγμα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία 4
oC περίπου, σε ψυκτικό δοχείο ή σε ψυγείο (αναλόγως
του κλίματος) μέχρις ότου φθάσει στο εργαστήριο. Εάν
η μεταφορά έως το εργαστήριο ενδέχεται να διαρκέσει
πάνω από 4 ώρες, η μεταφορά πρέπει να γίνεται με
ψυγείο.
Ο χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης πρέ−
πει να είναι ο βραχύτερος δυνατός. Συνιστάται ανάλυση
των δειγμάτων την ίδια εργάσιμη ημέρα. Εάν αυτό δεν
είναι δυνατόν για πρακτικούς λόγους, τότε η επεξερ−
γασία των δειγμάτων γίνεται εντός 24 το πολύ ωρών.
Στο μεταξύ, τα δείγματα αποθηκεύονται στο σκοτάδι
και σε θερμοκρασία 4 oC ± 3 oC.
Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2009, 2010
και 2011, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτημα του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, να αναλαμβάνει
η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) τη διενέργεια των
απαιτούμενων δράσεων που προβλέπονται στις διατά−
ξεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 18
Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, κάθε διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή
ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, κα−
ταργείται.
Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009
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