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«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, ανάληψη δράσης για
την πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση, αποτελέσματα παρακολούθησης »

Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2006/7/EΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α με αρ. Η.Π.
8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009), με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των
υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.
Με την Κ.Υ.Α θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες, που αφορούν στην παρακολούθηση της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη διαχείριση της ποιότητάς τους και στην παροχή πληροφοριών προς
το κοινό σχετικά με αυτήν, με Αρμόδια Αρχή την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Παρακολουθούνται, οι ακτές κολύμβησης που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτές που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό
κ.λπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις, οι οποίες και προσδιορίζονται κάθε έτος με
σχετικές Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την
παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. και αφετέρου
οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
Ανά κολυμβητική περίοδο γίνονται τουλάχιστον 6 δειγματοληψίες/αναλύσεις ανά θέση, η πρώτη το
τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και οι υπόλοιπες κατανέμονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής
περιόδου ώστε να διενεργείται τουλάχιστον μία ανά μήνα.
Επιπλέον σε περιπτώσεις βραχυπρόθεσμης ρύπανσης ή ασυνήθων περιστάσεων γίνονται πρόσθετες
δειγματοληψίες /αναλύσεις και παράλληλα δράσεις για την πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη
ρύπανση όπως αυτές καθορίζονται στην Κ.Υ.Α.
«Βραχυπρόθεσμη ρύπανση» είναι η μικροβιακή μόλυνση, η οποία έχει σαφώς προσδιορισμένα αίτια και δεν
αναμένεται φυσιολογικά να επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για περισσότερο από 72 ώρες
περίπου από την αρχή της υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (άρθρο 3, παρ. 8 της ΚΥΑ).
Οι δράσεις για την πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση για τις ακτές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και Κορινθίας που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητα της
Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, περιγράφονται στο 97533/4575/15-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων
Δυτικής Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης αναρτώνται ανά μήνα, για την ενημέρωση
του κοινού, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:
http://www.apd-depin.gov.gr, αναζήτηση από τη διαδρομή: Ύδατα/Ακτές κολύμβησης.

