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  Ε  Ι    Α  Γ  Ω  Γ  Ι  Κ  Α     Σ  Ο  Ι  Χ  Ε  Ι  Α   
 

Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ 

κατά το ζτοσ 2011 παρακολουκικθκε και 

αξιολογικθκε ςτο πλαίςιο του 

«Προγράμματοσ παρακολοφθηςησ τησ 

ποιότητασ των νερών ακτών  κολφμβηςησ ςτισ  

ακτζσ τησ Ελλάδασ» που εκπονείται με ευκφνθ 

τθσ  Ειδικισ Γραμματείασ  Τδάτων  (Ε.Γ.Τ.) του 

Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ (Τ.Π.Ε.Κ.Α.). Σο εν λόγω 

ζργο προκθρφχκθκε και ανατζκθκε για τθ 

διετία 2011 – 2012. 
 

Κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ 

παρακολοφκθςθσ τθρικθκαν οι απαιτιςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ  Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ «ςχετικά με 

τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων 

κολφμβθςθσ», όπωσ αυτι εναρμονίςτθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με τθν ΚΤΑ 

8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ 356Β/2009). 
 
Με Τπουργικι απόφαςθ κακορίςτθκε ότι 

θ κολυμβητική περίοδοσ για το ζτοσ 2011 

διαρκεί από τθν 1θ Ιουνίου ζωσ τθν 31θ 

Οκτωβρίου. 
 

υνολικά, πραγματοποιήθηκε η 

παρακολοφθηςη  ςε 2155 ςημεία εκ των 

οποίων τα 6 βρίςκονται ςε εςωτερικά φδατα και 

ςυγκεκριμζνα ςε λίμνεσ και τα υπόλοιπα 2149  

ςε παράκτια φδατα. 

 
 

Οι ποιοτικζσ παράμετροι που 

εξετάςκθκαν επιλζχκθκαν ςφμφωνα με  τα 

αναφερόμενα ςτθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ και 

ομαδοποιοφνται ςε  δφο κατθγορίεσ: 







 Μικροβιολογικζσ: “Κολοβακτηρίδια” - 

“Escherichia coli” και “Εντερόκοκκοι” - 

“Intestinal enterococci”, οι οποίεσ αναλφκθκαν 

ςφμφωνα με τισ εργαςτθριακισ μεκόδουσ που 

περιγράφονται ςτο Παράρτθμα  Ι τθσ Οδθγίασ  

2006/7/ΕΚ και  

 Οπτικά Παρακολουθοφμενεσ: 

κατάλοιπα πίςςασ, γυαλιά, πλαςτικά, 

καουτςοφκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. 
 

Σο πρόγραμμα διενεργικθκε  κανονικά 

κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου 

του ζτουσ 2011, χωρίσ κακυςτεριςεισ και 

τθρικθκε θ απαιτοφμενθ από τθν Οδθγία 

2006/7/ΕΚ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ. ε 

κάκε ςθμείο δειγματολθψίασ λιφκθκαν 

ςυνολικά 6 δείγματα, ζνα προκαταρκτικό (πριν 

τθν ζναρξθ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου) και 

ακόμθ πζντε δείγματα για κάκε μινα τθσ 

κολυμβθτικισ περιόδου.  Σο διάςτθμα μεταξφ 

δφο διαδοχικϊν δειγματολθψιϊν δεν υπερζβθ 

τισ 31 θμζρεσ. 

ε όλα τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ ζγινε 

επανζλεγχοσ των ςυντεταγμζνων και τθσ 

περιγραφισ τουσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

προςζγγιςθ τουσ βάςει αυτϊν των δφο 

χαρακτθριςτικϊν από οποιονδιποτε 

ενδιαφερόμενο πολίτθ ι δθμόςιο φορζα. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η  ΑΠΟΣ ΕΛΕΜΑΣΩΝ  2011  
 
 

Η αξιολόγηςη  τησ ποιότητασ των υδάτων 

κολφμβηςησ  ζγινε κατόπιν ςτατιςτικισ 

επεξεργαςίασ των μικροβιολογικϊν δεδομζνων 

τθσ τρζχουςασ (2011) και των τριϊν 

προθγοφμενων κολυμβθτικϊν περιόδων (2008 – 

2010), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 

και ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ. 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ προαναφερκείςασ 

αξιολόγθςθσ, τα φδατα κολφμβθςθσ 

ταξινομικθκαν ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

2006/7/ΕΚ και το ςχετικό κακοδθγθτικό κείμενο 

αυτισ1, ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 

 

                                                           
1 Data Dictionary – “Definition of WISE-BWQ Reporting 

under Directive 2006/7/EC” 

Από το ςφνολο των 2155 ςθμείων που 

αξιολογικθκαν προζκυψαν τα ακόλουκα 

ςυμπεράςματα: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Ποιότητα 

1 Εξαιρετικισ ποιότθτασ 

2 Καλισ ποιότθτασ 

3 Επαρκοφσ ποιότθτασ 

4 Ανεπαρκοφσ ποιότθτασ 

  2043 ςθμεία ταξινομοφνται ςτθν 

κατθγορία «εξαιρετικήσ ποιότητασ», 

εκ των οποίων τα 2 βρίςκονται ςε 

εςωτερικά φδατα και τα 2041 ςε 

παράκτια. 

  91 ςθμεία χαρακτθρίηονται ωσ «καλήσ 

ποιότητασ», εκ των οποίων τα 4 

βρίςκονται ςε εςωτερικά φδατα και τα 

87 ςε παράκτια. 

  16 ςθμεία κολυμβθτικά φδατα 

χαρακτθρίηονται ωσ «επαρκοφσ 

ποιότητασ», τα οποία βρίςκονται όλα 

ςε παράκτια φδατα και  

  5 ςθμεία ωσ «ανεπαρκοφσ ποιότητασ», 

τα οποία βρίςκονται ςε παράκτια φδατα. 

το γράφθμα και ςτον πίνακα που ακλουκοφν περιγράφονται  τα αποτελζςματα τησ αξιολόγηςησ του 

ζτουσ 2011, ςτθν οποία λιφκθκαν υπόψθ οι αναλφςεισ και τθσ προθγοφμενθσ 3-ετίασ (2008-2010). 

Γράφημα 1 : Ταξινόμηςη των υδάτων κολφμβηςησ ςφμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ 



Πίνακασ 1: Αποτελζςματα αξιολόγηςησ  των υδάτων κολφμβηςησ, ζτουσ 2011 

 

Πλήθοσ Παρακ/νων 
ημείων 

Κατηγορία Ποιότητα Ποςοςτό 

2043 Κατηγοπία  1 εξαιρετικι ποιότθτα 94,80% 

91 Κατηγοπία  2 καλι ποιότθτα 4,22% 

16 Κατηγοπία  3 επαρκισ ποιότθτα 0,74% 

5 Κατηγοπία  4 ανεπαρκισ ποιότθτα 0,23% 

 

τθν Ελλάδα τα παρακολουκοφμενα κολυμβθτικά φδατα που ανικουν ςτθν κατθγορία των 

εςωτερικϊν υδάτων είναι πολφ λίγα εν ςυγκρίςει με το μεγάλο πλικοσ των παράκτιων υδάτων. το 

Πρόγραμμα Παρακολοφκθςθσ των ακτϊν κολφμβθςθσ 2011 περιλαμβάνονται 6 ςθμεία εςωτερικϊν 

υδάτων, τα 4 εκ των οποίων ςτθ λίμνθ τθσ βουλιαγμζνθσ και τα υπόλοιπα 2 ςτθ λίμνθ Βεγορίτιδα.  Η 

κατάταξι τουσ  κατά τθν αξιολόγθςθ του ζτουσ 2011 περιγράφεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 2: Αποτελζςματα αξιολόγηςησ των εςωτερικών υδάτων κολφμβηςησ (λιμνών), ζτουσ 2011 

 

Πλήθοσ 
παρακολουθοφμενων 

ςημείων 
Κατηγορία Ποιότητα % Ποςοςτό 

2 Κατηγοπία  1 εξαιπετική ποιότητα 33,33% 

4 Κατηγοπία  2 καλή ποιότητα 66,67% 

Γράφημα 2 : Ταξινόμηςη των εςωτερικών υδάτων κολφμβηςησ (Λίμνεσ) ςφμφωνα με την Οδηγία

         2006/7/ΕΚ 

 



 

Από το ςφνολο των 2155 ςθμείων παρακολοφκθςθσ, τα 2149 ςθμεία αναφζρονται ςε παράκτια 

φδατα. Η αξιολόγθςθ των παράκτιων υδάτων ζγινε, επίςθσ, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2006/7/ΕΚ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αναλφςεισ τθσ τελευταίασ τετραετίασ και τα φδατα αυτά ταξινομικθκαν ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 3: Αποτελζςματα αξιολόγηςησ των παράκτιων υδάτων κολφμβηςησ ζτουσ 2011 

 

Πλήθοσ παρακολουθοφμενων 
ςημείων 

Κατηγορία Ποιότητα % Ποςοςτό 

2041 Κατηγοπία 1 εξαιπετική ποιότητα 94,71% 

87 Κατηγοπία 2 καλή ποιότητα 4,04% 

16 Κατηγοπία 3 επαπκήρ ποιότητα 0,74% 

5 Κατηγοπία 4 ανεπαπκήρ ποιότητα 0,23% 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3 : Ταξινόμηςη των παράκτιων υδάτων κολφμβηςησ ςφμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ 



Σα 5 ςθμεία ςτα παράκτια φδατα (Πίνακασ 3) τα 

οποία κατετάγθςαν ςτθν κατθγορία 

«ανεπαρκοφσ ποιότθτασ» είναι τα παρακάτω: 

 

α/α Κωδικόσ ημείου Περιγραφή 

1 GR1270110464111801 
Μαρίνα Πόρτο 

Καρράσ / ικωνία 

2 GR2320010113010201 
Δάφνθ-

Ξενοδοχείο 
«Σηάκι»

2
 

3 GR2540060116060301 
Πλαη Πρόκου – 
Εκνικό τάδιο 

Γυκείου
3
 

4 GR4210080181080601 
ΙΞΙΑ A - HOTEL 

'RODOS PALACE' 

5 GR4220030182030201 
ΧΩΡΑ – ΚΑΜΑΡΑ 

/ΑΝΔΡΟ 

 

Σα παραπάνω αποτελζςματα προζκυψαν 

κατόπιν ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των 

δειγματολθψιϊν / αναλφςεων των ετϊν 2008-

2011, όπωσ επιβάλλεται από τθν Οδθγία 

2006/7/ΕΚ. Η υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των 

ςθμείων αυτϊν οφείλεται, επομζνωσ, τόςο ςτθν 

ποιότθτα των φετινϊν  μετριςεων / 

αποτελεςμάτων παρακολοφκθςθσ, όςο και ςε 

αυτι των προγενζςτερων τριϊν ετϊν. Για 

κακζνα από  αυτά τα ςθμεία περιγράφονται οι 

δυνθτικζσ αιτίεσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτάσ  

τουσ: 

 Σο 1ο ςθμείο βρίςκεται εντόσ τθσ 

Μαρίνασ του ξενοδοχείου Πόρτο Καρράσ. 

Πρόκειται για ςθμείο, το οποίο 

παρακολουκείται ςυςτθματικά ςτα πλαίςια του 

«Προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ των ακτϊν   

κολφμβθςθσ» του ΤΠΕΚΑ από το 1993, όμωσ με 

                                                           
2
 Επαναπροςδιορίςκθκε με μεγαλφτερθ ακρίβεια θ 

περιγραφι του εν λόγω ςθμείου. Παλιά ονομαςία: 

«Προάςτειο - HOTEL TZAKI» 

3
 Επαναπροςδιορίςκθκε με μεγαλφτερθ ακρίβεια θ 

περιγραφι του εν λόγω ςθμείου. Παλιά ονομαςία: 

«Γφκειο-Πλαη Πρόκου» 

 

τθν πάροδο των ετϊν άλλαξε θ χριςθ του και 

δεν αποτελεί πλζον ακτι κολφμβθςθσ. Ωσ εκ 

τοφτου πρόκειται να απενταχκεί από το δίκτυο 

παρακολοφκθςθσ των «ακτϊν κολφμβθςθσ» και 

εφόςον είναι επικυμθτό, από τον αρμόδιο Διμο 

να ςυνεχίςει να παρακολουκείται με δικι του 

ευκφνθ. χετικά με τθ λειτουργία τθσ μαρίνασ 

ςυνιςτάται θ ορκι περιβαλλοντικι διαχείριςθ 

των αποβλιτων των ςκαφϊν ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. ε κάκε περίπτωςθ θ 

επικρατοφςα χριςθ δεν είναι αυτι τθσ 

κολφμβθςθσ  

 Σο 2ο ςθμείο βρίςκεται ςτον Πατραϊκό 

κόλπο, κατάντθ του οικιςμοφ Δάφνθ. Σθν φετινι 

περίοδο (2011) επαναπροςδιορίςκθκε με 

μεγαλφτερθ ακρίβεια θ περιγραφι του και 

τροποποιικθκε ςε «ΔΑΦΝΗ-ΞΕΟΔΟΧΕΙΟ ΣΖΑΚΙ». 

Κατά το 2011 δεν παρουςιάςτθκαν αυξθμζνεσ 

μετριςεισ των παρακολουκοφμενων 

μικροβιολογικϊν παραμζτρων. Η ποιότθτά του 

επθρεάςτθκε από τισ αυξθμζνεσ τιμζσ 

μικροβιολογικϊν αναλφςεων του ζτουσ 2010  

που λιφκθκαν υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ. Σο 

2010 θ ποιότθτα των υδάτων ιταν «επαρκισ» 

και πικανολογείται ότι αυτι επθρεάςτθκε από 

το ρζμα διαλείπουςασ ροισ «Χάρανδροσ» που 

εντοπίηεται ςε απόςταςθ 50 μ. από το 

ανατολικό άκρο τθσ ακτισ. Σο ρζμα και θ 

παρουςία ιδιωτικϊν ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ, 

κακότι ο οικιςμόσ δεν διακζτει αποχετευτικό 

δίκτυο, αποτελοφν δυνθτικζσ πθγζσ ρφπανςθσ, 

διότι πικανι διαρροι των μπορεί να επιφζρει 

ειςροι αυξθμζνου οργανικοφ και μικροβιακοφ 

φορτίου και φορτίου κρεπτικϊν ςτθ κάλαςςα. 

 

 

 

 

 

 



 Σο 3ο ςθμείο βρίςκεται ςτθν πλαη 

Πρόκου, ςτο Λακωνικό Κόλπο, μπροςτά από το 

εκνικό ςτάδιο του Γυκείου και ανατολικά τθσ 

κωμόπολθσ του Γυκείου. Η ονομαςία του 

ςθμείου τροποποιικθκε ςε «Πλαη Πρόκου – 

Εκνικό τάδιο Γυκείου». το εν λόγω ςθμείο θ 

ποιότθτα των υδάτων χαρακτθρίςτθκε ωσ 

«εξαιρετικι» κατά τα ζτθ 2008-2010 και το 2011 

ταξινομικθκε ςτθν κατθγορία «ανεπαρκοφσ 

ποιότθτασ». Η υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

πικανολογείται ότι οφείλεται τόςο ςτθν ζλλειψθ 

οργανωμζνου ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων τθσ πόλθσ του Γυκείου 

όςο ςτθν ενδεχόμενθ μεταφορά μικροβιακοφ 

φορτίου μζςω του ρζματοσ που εκβάλει ςτο 

νοτιοανατολικό άκρο τθσ ακτισ. Επίςθσ, ςτο 

νότιο άκρο τθσ ακτισ, εντοπίηεται αγκυροβόλιο 

μικρϊν ιδιωτικϊν ςκαφϊν, των οποίων οι 

απορρίψεισ κακϊσ και θ πικανι διαρροι 

πετρελαίου λόγω ελλιποφσ ςυντιρθςθσ 

αποτελοφν δυνθτικζσ πθγζσ ρφπανςθσ. 

 Σο 4ο ςθμείο ςτθν περιοχι τθσ Ιαλυςοφ, 

ςτθν παραλία Ιξιά, ζμπροςκεν του ξενοδοχείου 

Rodos Palace. Κατά μικοσ τθσ ακτισ 

εντοπίηονται μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

ςυνολικισ δυναμικότθτασ περίπου 4.000 

κλινϊν, οι οποίεσ διακζτουν ιδιωτικζσ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των λυμάτων τουσ. 

Η χαμθλι ποιοτικι κατάταξθ του ςυγκεκριμζνου 

ςθμείου οφείλεται ςε αυξθμζνεσ μετριςεισ των 

μικροβιολογικϊν παραμζτρων που 

παρατθρικθκαν κατά τισ κολυμβθτικζσ 

περιόδουσ 2009 και 2010, οι οποίεσ λιφκθκαν 

υπόψθ κατά τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία. Κατά 

το 2011 το μικροβιολογικζσ παράμετροι 

εμφανίςκθκαν εξαιρετικά χαμθλζσ.

Σο 5ο ςθμείο βρίςκεται ςτθν ακτι Καμάρα, 

βορείωσ τθσ Χϊρασ τθσ Άνδρου. Οι τιμζσ των 

μικροβιολογικϊν αναλφςεων βρζκθκαν κατά 

τθν περίοδο του 2011 εξαιρετικά χαμθλζσ. Η 

ανεπαρκισ ποιότθτα οφείλεται ςτισ αυξθμζνεσ 

τιμζσ εντεροκόκκων και κολοβακτθριδίων που 

παρουςιάςτθκαν κατά τον Αφγουςτο του 2010 

(2100 cfu/100ml ΙΕ και 333 cfu/100ml E.coli), οι 

οποίεσ λιφκθκαν υπόψθ κατά τθ ςτατιςτικι 

επεξεργαςία. θμειϊνεται ότι ο οικιςμόσ τθσ 

Άνδρου διακζτει δίκτυο αποχζτευςθσ μεγάλθσ 

παλαιότθτασ, το οποίο εξυπθρετεί μζροσ του 

οικιςμοφ και καταλιγει ςτθ κάλαςςα. Μία από 

τισ εκβολζσ του αποχετευτικοφ δικτφου 

εντοπίςτθκε ςτθ καλάςςια περιοχι τθσ ακτισ. Η 

ςυλλογι και διάκεςθ λυμάτων μθ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποτελεί μια 

ςυνεχι πθγι οργανικοφ και μικροβιακοφ 

ρυπαντικοφ φορτίου, θ οποία δφναται να 

υποβακμίςει ςθμαντικά τθ καλάςςια περιοχι 

ιδιαίτερα κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο που ο 

τουριςμόσ βρίςκεται ςτθν αιχμι του. 

 

Για τα ςθμεία αυτά, κατά τθν κολυμβθτικι 

περίοδο του 2012 πρζπει να λθφκοφν 

κατάλλθλα διαχειριςτικά μζτρα, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθ απαγόρευςθσ τθσ 

κολφμβθςθσ ι τθσ ςφςταςθσ αποφυγισ τθσ 

κολφμβθςθσ, προκειμζνου να προςτατευκεί θ 

υγεία των λουομζνων.  



Α Λ Λ Ε    Δ Ρ Α  Ε Ι    
 

Εντόσ του 2012 πρόκειται να ολοκλθρωκεί 

το Μητρώο των Ταυτοτήτων των ακτών 

Κολφμβηςησ (Bathing Water Profiles), το οποίο 

ζχει ξεκινιςει να υλοποιείται από τον Ιοφνιο 

2011, υπό τθν επίβλεψθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 

Τδάτων.  

τόχοσ του μθτρϊου ταυτοτιτων  είναι θ 

περιγραφι και παρουςίαςθ των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των υδάτων, θ αναγνϊριςθ 

των πθγϊν ρφπανςθσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν τθν ποιότθτά τουσ και θ 

αξιολόγθςθ του μεγζκουσ των επιπτϊςεων. Σο 

μθτρϊο ταυτοτιτων κα αποτελεί οδθγό για τθν 

επιλογι των κατάλλθλων μζτρων αντιμετϊπιςθσ 

των επιπτϊςεων τθσ μόλυνςθσ ςτα νερά 

κολφμβθςθσ και κα επιτρζπει τθν 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των 

αντίςτοιχων πόρων. 

 

Σαυτόχρονα, μζςω του μθτρϊου κα 

επιτυγχάνεται ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε 

ςχζςθ με τθν ποιότθτα των νερϊν και των 

διαχειριςτικϊν μζτρων που λαμβάνονται κατά 

περίπτωςθ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του μθτρϊου των 

ταυτοτιτων των υδάτων κολφμβθςθσ κα 

ολοκλθρωκεί και διαδραςτικόσ ιςτότοποσ 

παρουςίαςθσ του ςυνόλου των Σαυτοτιτων, 

ςτον οποίο κα υπάρχει δυνατότθτα 

«ςυμμετοχισ» του ενδιαφερόμενου κοινοφ με 

τθν ζννοια του ςχολιαςμοφ, τθσ προςκικθσ 

παρατθριςεων και ςχολίων, τα οποία κα 

λαμβάνονται υπόψθ τόςο για τθ βελτίωςθ του 

ιςτοτόπου όςο και για τθ διαμόρφωςθ και 

υιοκζτθςθ των κατάλλθλων διαχειριςτικϊν 

μζτρων ϊςτε μζχρι το τζλοσ του 2015 όλα τα 

φδατα κολφμβηςησ να είναι τουλάχιςτον 

«επαρκήσ ποιότητασ».  

 

 

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ   ΕΞΕΛΙΞΗ   ΣΗ   ΠΟΙΟΣΗΣΑ   ΣΩΝ 
ΤΔΑΣΩΝ   ΚΟΛΤΜΒΗΗ   ΣΗΝ    ΕΛΛΑΔΑ            
 

Η Ελλάδα από το 1990 παρακολουκεί 
ςυςτθματικά τθν ποιότθτα των υδάτων 
κολφμβθςθσ. Η εφαρμοηόμενθ Οδθγία μζχρι το 
2010 ιταν θ Οδθγία 76/160/ΕΟΚ. Από το ζτοσ 
2010 θ Ειδικι Γραμματεία Τδάτων του ΤΠΕΚΑ 
ξεκίνθςε να αξιολογεί τα φδατα κολφμβθςθσ 
ςφμφωνα με τθ νζα Οδθγία 2006/7/ΕΚ, όμωσ 
για λόγουσ κακυςτζρθςθσ τθσ ζναρξθσ του 
Προγράμματοσ κατά το 2010 (Ιοφλιοσ-Οκτϊβρθσ 
2010) θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ακολοφκθςε δικι 
τθσ αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τθν παλαιότερθ 
76/160/ΕΟΚ Οδθγία. Από  τθν αξιολόγθςθ τθσ 
ΕΕ προζκυψαν τα αποτελζςματα που 
περιγράφονται ςτα ςχιματα που ακολουκοφν.  

 

 

 

Σα ποςοςτά των ςθμείων ανά κατθγορία 
ςθμειϊνονται με διαφορετικά χρϊματα ωσ εξισ: 
 

 υμμόρφωςθ τόςο με τισ υποχρεωτικζσ 

τιμζσ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ όςο και με 

τισ ενδεικτικζσ τιμζσ – μπλε γραμμι 
 

 υμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ τιμζσ  

τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ – πράςινθ 

γραμμι 

  Μθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ 

τιμζσ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ– κόκκινθ 

γραμμι 

 

 

 

 



 

 

 

 

Γράφημα 5 : Ταξινόμηςη των εςωτερικών υδάτων κολφμβηςησ τησ Ελλάδασ ςφμφωνα με την 

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, από το 1990 ζωσ το 2010 4 

 

Από τα παραπάνω γραφιματα φαίνεται ότι το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ τθσ Ελλάδασ με τισ πιο 

αυςτθρζσ υποχρεωτικζσ και ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ (μπλε γραμμι) υπερβαίνει για 

τα παράκτια φδατα το 94% από το 1995.  

τα εςωτερικά φδατα φαίνονται απότομεσ διακυμάνςεισ τθσ ποιότθτασ εξαιτίασ του μικροφ 

                                                           
4
 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/country-

reports-2010-bathing-season 

Γράφημα 4 : Ταξινόμηςη των παράκτιων υδάτων κολφμβηςησ τησ Ελλάδασ ςφμφωνα με την  

         Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, από το 1990 ζωσ το 2010 



πλικουσ παρακολουκοφμενων ςθμείων (μόλισ 6 ςθμεία). Ωςτόςο και ςτα εςωτερικά φδατα θ Ελλάδα 

ςυμμορφϊνεται από το 1998 και ζπειτα με τισ υποχρεωτικζσ τιμζσ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ κατά 

100%(πράςινθ γραμμι) με εξαίρεςθ τα ζτθ 2006 και 2007 οπότε και ςυμμορφϊκθκε κατά 66,7 %.  

 

 

 

ΧΡΗΙΜΕ ΤΝΔΕΕΙ

 
ΥΠΕΚΑ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτζσ κολφμβηςησ 

 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&l
ocale=el-GR&language=en-US=el-GR 

 
ΥΠΕΚΑ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτζσ 
κολφμβηςησ – Θεςμικό Πλαίςιο 

 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=S
UDYoULUeiU%3d&tabid=253&language=el-
GR5RXjk%3d&tabid=253&language=el-GR  

ΥΠΕΚΑ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτζσ κολφμβηςησ – 
Κατάςταςη ποιότητασ ακτών 2010 

 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=L4
QL9M63VeE%3d&tabid=253&language=el-GR 

 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολφμβηςησ 

 
http://ec.europa.eu/environment/wat
er/water-bathing/index_en.html 

 
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντοσ 
(ΕΔΠΠ) 

 
amappl1.e-per.gr/ 

 
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ- Εκθζςεισ ΚΜ 
ζτουσ 2010 

 
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status
-and-monitoring/state-of-bathing-water-
1/country-reports-2010-bathing-season 

 
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ – 
Καθοδηγητικό κείμενο εφαρμογήσ τησ Οδηγίασ 
2006/7/ΕΚ 

 
http://glossary.en.eea.europa.eu/terminolog
y/sitesearch?term=guidelines+on+assessment
+under+the+Bathng+water+directive+and+tra
nsition+period 

 
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ: Κεντρικό 
Αποθετήριο Δεδομζνων 

 
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd 

 
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ–
Παρακολοφθηςη τησ ποιότητασ του αζρα και των 
νερών κολφμβηςησ (Εye on Earth) 

 
eyeonearth.eu/home.aspx 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd


 


