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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» 

Σχετικά:  
1. Η με αρ. πρωτ.  8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ (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 αρ. πρωτ. οικ. 100172/27-4-2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Παρακολούθησης της Ε.Γ.Υ. 
 

 
Δεδομένου ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ΄αριθμ. οικ. 100172/27-4-2012 εγκυκλίου 

περί της διαδικασίας αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 

κολύμβησης  το έτος 2012, υποβλήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς σημαντικός αριθμός 

εκπρόθεσμων αιτημάτων προσθήκης και αφαίρεσης ακτών, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των 

υδάτων κολύμβησης. Η διαδικασία της εν λόγω αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί το έτος 2013 

και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του έτους 2014 και το έτος 2014 και θα ισχύει από την 

κολυμβητική περίοδο του έτους 2015. Στη συνέχεια, η αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης 

θα πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια με έναρξη το έτος 2016.  

Ειδικότερα, με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών ως 

εξής: 

 Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενημερώνουν τους Δήμους και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς με αποστολή εγγράφου, έκδοση Δελτίου Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ και 
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άλλα πρόσφορα μέσα, για τη χρονική περίοδο αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης των 

υδάτων κολύμβησης και τον τρόπο υποβολής των σχετικών αιτημάτων. 

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο 

παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη πρόταση στο Δήμο υπαγωγής των 

σχετικών ακτών. Τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων διατίθενται από τις Δ/νσεις Υδάτων της 

αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες ιστοσελίδες  της 

Ειδικής  Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στο πεδίο «Ανακοινώσεις»: 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR 

και 

www.bathingwaterprofiles.gr) 

Τα τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων χορηγούνται σε επεξεργάσιμη μορφή (.xls). Η 

συμπλήρωση των επισημασμένων με αστερίσκο πεδίων είναι υποχρεωτική και ουδεμία 

τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των εντύπων δεν επιτρέπεται. 

 Οι Δήμοι διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα αιτήματα στις οικείες Δ/νσεις Υδάτων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους 

αναθεώρησης.  

 Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιούν αντίγραφα των υποβληθέντων 

αιτημάτων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έως τις 25  Σεπτεμβρίου του εκάστοτε 

έτους αναθεώρησης.  

 Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των αρμόδιων Περιφερειών αξιολογούν την πληρότητα και 

τεκμηρίωση των υποβληθέντων αιτημάτων. Επισημαίνεται ότι πρέπει να αποφευχθούν οι 

αφαιρέσεις ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί τετραετία 

παρακολούθησης.  

 Κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη οι ήδη 

διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων κολύμβησης (www.bathingwaterprofiles.gr) και οι 

ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτές.  

 Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του 

Συμβουλίου Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφ΄όσον αυτό έχει συσταθεί, για 

τα υποβληθέντα αιτήματα, συντάσσει σχέδιο απόφασης αναθεώρησης του δικτύου 

παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών.  

 Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζουν το ανωτέρω σχέδιο απόφασης, 

με συνημμένα αντίγραφα των αιτημάτων, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για 

διατύπωση γνώμης. Επισημαίνεται ότι, οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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οφείλουν στο σχέδιο απόφασης να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους για τα εκπρόθεσμα 

αιτήματα που είχαν υποβληθεί στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων το έτος 2012 σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. οικ.100172/27-4-2012  εγκύκλιο της. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων μπορεί να ζητήσει 

συμπληρωματικά στοιχεία εφ΄όσον απαιτείται. 

 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αξιολογεί το περιεχόμενο του σχεδίου απόφασης για την 

προσθήκη ή αφαίρεση ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης, 

λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που τίθενται από τους διαθέσιμους πόρους για την 

παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. 

 Μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων οι Δ/νσεις Υδάτων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζουν το σχέδιο της απόφασης αναθεώρησης του δικτύου 

παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης για υπογραφή, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αναθεώρησης. 

 Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιούν την απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  

 

Συνημμένα:                                                                   Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 

1.Έντυπο συμπλήρωσης για προσθήκη ακτής 

2.Έντυπο συμπλήρωσης για αφαίρεσης ακτής 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων/ΥΠΕΚΑ 
Email: info.egy@prv.ypeka.gr  
 bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr 
Τηλ.:   Αρβανιτίδης Γιώργος, 210 6931286 

Χατζηγιάννη Μαρία,   210 6931299 
Αλεξάκη Έφη,      210 6931292 
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