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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 

 

 
 Εκςτρατεία Ενημζρωςησ για το «Πρόγραμμα Παρακολοφθηςησ τησ Ποιότητασ των 
Υδάτων Κολφμβηςησ τησ Χώρασ»  

 

 

Η εξαςφάλιςθ τθσ άριςτθσ ποιότθτασ των ακτϊν και υδάτων κολφμβθςθσ αποτελεί 
διαχρονικι προτεραιότθτα για τθ χϊρα. Εφαρμόηοντασ τα κριτιρια τθσ ιςχφουςασ Εκνικισ 
και Κοινοτικισ νομοκεςίασ, θ Ελλάδα ζχει να επιδείξει άριςτα αποτελζςματα, με τθν 
ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ να κατατάςςεται μεταξφ των καλυτζρων τθσ Ευρϊπθσ. 

Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ – Ειδικι Τπθρεςία 
Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 
(ΕΠΠΕΡΑΑ), διοργανϊνει καμπάνια ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για το «Πρόγραμμα 
Παρακολοφθηςησ τησ Ποιότητασ των Υδάτων Κολφμβηςησ τησ Χώρασ».  

Με κεντρικό ςφνκθμα «Απαντάμε με πράξεισ, για να απολαμβάνετε περιςςότερεσ 
καθαρζσ ακτζσ», ειδικζσ ομάδεσ - ςτελεχωμζνεσ με το κατάλλθλο προςωπικό - κα 
διανζμουν αναμνθςτικά και ενθμερωτικά ζντυπα ςτουσ λουόμενουσ, ενϊ παράλλθλα κα 
πραγματοποιθκεί ενθμερωτικι καμπάνια και ςτο διαδίκτυο με ςτόχο τθν προβολι του 
επίςθμου ιςτότοπου για τα κολυμβθτικά φδατα www.bathingwaterprofiles.gr.   

Σα ενθμερωτικά περίπτερα κα λειτουργιςουν από 26 ζωσ 29 Ιουλίου και από 2 ζωσ 4 
Αυγοφςτου, ςε υψθλισ επιςκεψιμότθτασ ακτζσ κολφμβθςθσ των περιοχϊν Ηρακλείου, 
Ρεκφμνου, Χανίων, Λζςβου, Λιμνου, Καβάλασ, Κορινκίασ, Αργολίδασ, Μεςςθνίασ, 
Λακωνίασ, Νάξου, αντορίνθσ, Εφβοιασ, Χαλκιδικισ, Μαγνθςίασ, Αχαΐασ, Κεφαλονιάσ και 
Λευκάδασ. 

Η ενθμερωτικι εκςτρατεία διοργανϊνεται ςτο πλαίςιο των δράςεων προβολισ του 
ΕΠΠΕΡΑΑ και ςυγχρθματοδοτείται κατά 85% από το Σαμείο υνοχισ. 
 

Όπωσ είναι γνωςτό, θ δθμιουργία Ταυτοτήτων Υδάτων Κολφμβηςησ προβλζπεται ςτθν 
Ευρωπαϊκι Οδθγία 2006/7/ΕΚ, που αφορά ςτθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων 
κολφμβθςθσ και ςυνιςτά μια καινοτόμο προςζγγιςθ που αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ των 
πολιτϊν και τθν παροχι χριςιμων ςτοιχείων για τθ ςφγκριςθ και τθν επιλογι ακτϊν 
κολφμβθςθσ. Η κάκε ταυτότθτα παρζχει πλθροφορίεσ για τισ φυςικζσ και γεωγραφικζσ 
ςυνκικεσ τθσ ακτισ, για τα υδρολογικά χαρακτθριςτικά των υδάτων κολφμβθςθσ, κακϊσ 
και για τθν αξιολόγθςθ των πικανϊν κινδφνων ρφπανςθσ ςτθν περιοχι.  

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με το ΕΠΠΕΡΑΑ επενδφει 
ςε δράςεισ, χρθματοδοτεί Πρόγραμμα Παρακολοφκθςθσ και υλοποιεί ζργα, που ςτοχεφουν 
ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των Νερών Κολφμβηςησ και των Ακτών μασ. 

Η αξιολόγθςθ των υδάτων κολφμβθςθσ, πραγματοποιικθκε από τθν Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων του ΤΠΕΚΑ, με ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων παρακολοφκθςθσ των 
τεςςάρων τελευταίων ετϊν (2009-2012) και αποτυπϊνεται ςε ειδικι Ζκκεςθ.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου κάκε ζτουσ (από 1η Ιουνίου ζωσ 31η 
Οκτωβρίου), λαμβάνονται -κάκε μινα- δείγματα υδάτων από περιςςότερα από 2.155 
ςημεία κολφμβηςησ και πραγματοποιοφνται μικροβιολογικζσ αναλφςεισ.  

 Δθμιουργικθκε και ενθμερϊνεται το Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολφμβηςησ 
(Bathing Water Profiles), που αποτελείται από 1.480 Ταυτότητεσ. 

 Προςτατεφεται και βελτιώνεται η ποιότητα των υδάτων κολφμβηςησ με υποδομζσ 
αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων. Για τθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ 
υγείασ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 

Το Πρόγραμμα Παρακολοφθηςησ τησ Ποιότητασ των Κολυμβητικών Υδάτων 
ςυγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ 
και υλοποιείται με ευθφνη τησ Ειδικήσ Γραμματείασ Υδάτων. 

 


