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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης και για τη διαδικασία
αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 (εφαρμογή για την περίοδο 2023-2024).
ΣΧΕΤ: 1.

Η ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «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 15ης Φεβρουαρίου
2006».
2. Η με αριθμό πρωτ. οικ. 100172/27-04-2012 Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία Αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων
Κολύμβησης»
3. Η με αριθμό πρωτ. οικ. 190856/01-08-2013 Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία Αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων
Κολύμβησης»
4.
Η με αριθμό πρωτ. 95549/4180/30-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΥΡ0ΟΡ1Κ-1Β0) απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης
της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Αττικής με εφαρμογή στις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2019 & 2020».
5. Η με αριθμό πρωτ. 52152/19-04-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(ΑΔΑ :6ΗΛΝΟΡ1Κ-Λ0Κ) «Προσδιορισμός του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2022 σε περιοχές χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης σύμφωνα με την (3) σχετική εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του ΥΠΕΝ,
σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :
Α. ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ :
Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988,
στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας»
σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης». Η αναθεώρηση της
Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ οδήγησε στην έκδοση της νέας Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία καλύπτει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
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στο θέμα της προστασίας των υδάτων κολύμβησης, σε συμφωνία με το γενικότερο πνεύμα που ακολουθεί
η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, αφού στην ουσία είναι μία από τις θυγατρικές Οδηγίες της.
Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ( 1 ) σχετική ΚΥΑ,
θεσπίζει μέτρα, όρους, μεθόδους και διαδικασίες που αφορούν:




στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,
στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και
στη παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με τη ποιότητα. των υδάτων κολύμβησης

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου,
από το Μάιο έως και τον Οκτώβρη, με στόχο:


τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων,



τη συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

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.
Στο πλαίσιο της μετάβασης από την παλιά (76/160/ΕΟΚ) στη νέα Οδηγία (2006/7/ΕΚ) για τα ύδατα
κολύμβησης, η Γενική Γραμματεία Φυσ. Περ/ντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ 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/ Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων
κολύμβησης συντάχθηκε για το σύνολο των ακτών στις οποίες εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα
Παρακολούθησης. Γειτονικά σημεία παρακολούθησης που ανήκουν στην ίδια λεκάνη απορροής, στον ίδιο
Δήμο με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας (Ν. 3852/2010 - πρόγραμμα Καλλικράτης), βρίσκονται
σε συνεχόμενα ύδατα και έχουν κοινό χαρακτηρισμό τα προηγούμενα 4 έτη, ομαδοποιήθηκαν και
συνέθεσαν μια ενιαία Ταυτότητα.
Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό των κολυμβητικών
υδάτων σε εθνικό επίπεδο. Το Μητρώο, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης των
Υδάτων Κολύμβησης και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από το ΥΠΕΚΑ
δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως η επίσημη θέση της Ελλάδας.
Για τα παράκτια ύδατα της
παρακολούθησης.

Περιφέρειας Αττικής έχουν ήδη προσδιοριστεί 171 σημεία

Η ταυτότητα κάθε ακτής κολύμβησης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, περιγραφή και παρουσίαση
των βασικών χαρακτηριστικών της, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν
την ποιότητα των νερών και
αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο
ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αναβάθμισης της
ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης και της προστασίας αυτών και επιτρέπει την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Ταυτόχρονα, μέσω του διαδραστικού
ιστότοπου του μητρώου στη διεύθυνση http://www.bathingwaterprofiles.gr/ επιτυγχάνεται η
αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες σε σχέση με την ποιότητα των νερών και τα διαχειριστικά
μέτρα που λαμβάνονται κατά περίπτωση.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Με την σχετική (3) εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, την οποία σας
αποστέλλουμε συνημμένα, ρυθμίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών.
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Ειδικότερα σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι:

1.

Η απόφαση αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης με προσθήκη ή αφαίρεση ακτών από
το δίκτυο θα λαμβάνεται κάθε δύο έτη, και η παρούσα θα ισχύει για την κολυμβητική περίοδο

του επόμενων δύο ετών 2023-2024.
2.

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. Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος διατίθενται από τη Δ/νση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επίσης είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα υπηρεσίας
μας

3.

Τα υποβληθέντα αιτήματα θα διαβιβαστούν από τους Δήμους στην Υπηρεσία μας, το
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2022.

4.

Η αξιολόγηση της πληρότητας και τεκμηρίωσης των υποβληθέντων αιτημάτων θα γίνει από τη
Δ/νση Υδάτων Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με τη Γενική
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης
http://www.bathingwaterprofiles.gr/,:


από τη διαδρομή Μητρώο Ταυτοτήτων / Προσαρμοσμένη αναζήτηση/ εμφανίζεται το πεδίο
στο οποίο αναζητάτε την ακτή ανά Δήμο. Επιλέγοντας το κωδικό της ταυτότητας εμφανίζεται
η Ταυτότητα της Ακτής. Επιλέγοντας το όνομα της Ακτής εμφανίζεται ο χάρτης της όπου
μεταξύ άλλων αποτυπώνονται και τα σημεία Παρακολούθησης.



από τη διαδρομή Πρόγραμμα /Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης/ εμφανίζεται το πεδίο
στο οποίο αναζητάτε το σημείο δειγματοληψίας ανά Περιφέρεια - Νομό- Δήμο. Επιλέγοντας
το Κωδικό του σημείου εμφανίζεται η θέση του στο χάρτη, και

 από τη διαδρομή Συχνές Ερωτήσεις θα βρείτε τις απαντήσεις στα περισσότερα ερωτήματά
σας για το θέμα.
Στους φορείς που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση του θέματος.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΟΛ. ΒΑΛΑΣΚΑΚΗ

Συνημμένα:
1. Εγκύκλιος ΕΓΥ/ΥΠΕΝ
2. Ηλεκτρονικά έντυπα αιτήσεων Ένταξης/απένταξης ακτών κολύμβησης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.

Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
Συγγρού 15-17, 117 41 Αθήνα
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ

2.

Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου
Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων
Μαινάλου & Σέκερη 37, Τ.Κ. 22 100 Τρίπολη
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3.

4.

5.

6.

7.

dydaton@1747.syzefxis.gov.gr
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
7.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
8.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
9.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
10. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
11. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
12. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
13. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
14. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
15. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
16. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
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17. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
18. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
19. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
20. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
21. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
22. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
23. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
24. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
25. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

(Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.

2.
3.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Γρ. Συντονιστή
cord_ada@attica.gr
- Γενική Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
K.Kardamitsi@attica.gr
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
Χρον. Αρχείο
Αρχείο θέματος
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