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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ποιότητα των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής  

Η Διεύθυνση Υδάτων Αττικής υλοποιεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του 

ΥΠΕΝ το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

Στόχος του Προγράμματος που επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής 

περιόδου, από το Μάιο έως και τον Οκτώβρη είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας των λουομένων. 

Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό 

λουομένων καθώς και ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, 

τουριστικό κ.λπ.). Στις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της 

μικροβιολογικής ποιότητας και οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας 

των υδάτων κολύμβησης. 

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία έχει ενσωματωθεί 

στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ356Β/26-2-2009). 

Για το έτος 2019 παρακολουθούνται 169 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής στις οποίες 

περιλαμβάνονται 169 σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με ετήσιο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

δειγματοληψιών και τα μηνιαία αποτελέσματα  των μικροβιακών αναλύσεων αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της Δ/νσης Υδάτων. Η πρώτη δειγματοληψία διενεργείται πριν την έναρξη της 

κολυμβητικής περιόδου (τον Μάιο) και στη συνέχεια μηνιαίως, με μεταξύ τους διαστήματα όχι 

μεγαλύτερα των 30 ημερών. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια τα 

οποία συνεργάζονται με την Διεύθυνση Υδάτων κατόπιν διεξαγωγής δημοσίου-διεθνούς 

διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης λαμβάνεται ένα πρόσθετο 

δείγμα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το περιστατικό  έχει λήξει. Εάν απαιτείται λαμβάνεται και 

πρόσθετο δείγμα 7 ημέρες μετά το τέλος της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης.  

Τα ως άνω αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή πολίτη καθώς και στη 

διεξαγωγή του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», που αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης 

FΕΕ (Foundation for Environmental Education), η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αξιολογούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)  

λαμβάνοντας υπόψη έναν ελάχιστο αριθμό δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Βάσει της 

αξιολόγησης, και κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των 

τεσσάρων τελευταίων ετών (2015-2018), το 97% περίπου των υδάτων κολύμβησης που 

αξιολογήθηκαν ταξινομούνται ως ύδατα εξαιρετικής ποιότητας με το σύνολό τους (100%) να είναι 

κατάλληλα για κολύμβηση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. 

Κάθε δύο έτη πραγματοποιείται αναθεώρηση του Δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 

κολύμβησης, μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών μετά απο αιτήματα των οικείων Δήμων στον οποίο 

υπάγεται η ακτή. Το έτος 2018 ήταν έτος αναθεώρησης του Δικτύου και η σχετική Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει ισχύ για την κολυμβητική περίοδο του τρέχοντος 

έτους. 

Η διαδικασία χαρακτηρισμού της καταλληλότητας των ακτών κολύμβησης διενεργείται κάθε έτος υπό 

τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας.  
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http://www.apdattikis.gov.gr/apokentromeni-dioikisi-attikis/dioikitiki-domi-organogramma/γενική-δνση-χωροταξικής-περιβαλλοντ/δνση-υδάτων/

