


Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και των υδάτων κολύμβησης αποτελεί 
διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας 
Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει αξιόλογα αποτελέσματα, με 
την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στην 
Ευρώπη.

Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης  
Από το 2010 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, υλοποιείται Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης, με στόχο την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και τον εντοπισμό 
προβληματικών περιοχών, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό 
της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.  
Το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 
- από το Μάιο έως τον Οκτώβριο - και  αφορά σε:  
-Ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων και δέχονται έντονες 
περιβαλλοντικές πιέσεις. 
-Μικροβιολογικές αναλύσεις και μακροσκοπικό έλεγχο σε κολυμβητικά σημεία και στις 
13 Περιφέρειες της χώρας. 
-Συστηματική αξιολόγηση, ποιοτικό χαρακτηρισμό και ταξινόμηση των υδάτων 
κολύμβησης. 
-Μηχανισμό ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση εμφάνισης 
φαινομένων ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων διαχειριστικών μέτρων για 
την ασφάλεια των λουομένων.

Απαντάμε με πράξεις…

Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό 
άξονα του ΕΠΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής της αειφόρου και βιώσιμης περιβαλλοντικής 
πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. 
Το ΕΠΠΕΡΑΑ επενδύει σε δράσεις, χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης και 
υλοποιεί έργα, για τη διασφάλιση της ποιότητας των Νερών Κολύμβησης και των Ακτών μας.

Συγκεκριμένα: 
-Παρακολουθεί και ελέγχει με δειγματοληψίες και μικροβιολογικές αναλύσεις περισσότερα 
από 2.155 κολυμβητικά σημεία. 
-Καταγράφει και ενημερώνει με Ταυτότητες Υδάτων Κολύμβησης (bathing water pro�les). 
-Αναβαθμίζει και προστατεύει τα νερά κολύμβησης με υποδομές αποχέτευσης και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων.  
Για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προώθηση της 
ανάπτυξης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ 

προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον & διασφαλίζει
την ποιότητα των νερών κολύμβησης
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Δίνουμε ταυτότητα… στην ποιότητα.
Η δημιουργία Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης (bathing water pro�les) συνιστά μια 
καινοτόμο προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και την παροχή 
χρήσιμων στοιχείων για τη σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. 

Η κάθε ταυτότητα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την οργάνωση, την περιβαλλοντική 
κατάσταση, τις υφιστάμενες και τις δυνητικές πιέσεις, καθώς και για την αξιολόγηση των 
πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή. Παρέχει, δηλαδή, πληροφορίες για τις φυσικές 
και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής, τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων 
κολύμβησης, καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα παρακολούθησης, πρόληψης και προστασίας 
κάθε ακτής.

Από το σύνολο των ακτών που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης, 
πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική ομαδοποίηση και προέκυψαν 1.480 Ταυτότητες, οι 
οποίες συνιστούν το Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης.

Το Μητρώο είναι ένας εύχρηστος οδηγός για την έγκυρη και υπεύθυνη παροχή 
πληροφόρησης στους πολίτες, προκειμένου να επιλέγουν κάθε φορά τις πλέον κατάλληλες 
ακτές κολύμβησης. Επιπλέον, αποτελεί ένα δυναμικό διαχειριστικό εργαλείο για τη 
συστηματική παρακολούθηση των κολυμβητικών υδάτων, την αξιόπιστη αναγνώριση πηγών 
ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και την ορθή αξιολόγηση 
του μεγέθους των επιπτώσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία της ποιότητας 
του υδάτινου περιβάλλοντος, αλλά και στη διασφάλιση της υγείας των λουομένων.

…για να απολαμβάνετε περισσότερες καθαρές ακτές!

Ενημερωθείτε για την Ταυτότητα της ακτής κολύμβησης που σας ενδιαφέρει:
www.bathingwaterpro�les.gr

Η αειφόρος διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου αποτελεί μέγιστη 
προτεραιότητα για τη χώρα μας και κύρια συνιστώσα της Στρατηγικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στη βάση ενός νέου προτύπου 
αειφόρου ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οικοσυστημάτων και απαντά 
στις ανθρώπινες ανάγκες.

Για την ενίσχυση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής για τους υδατικούς 
πόρους, το ΥΠΕΚΑ ιεράρχησε στόχους και προτεραιότητες, θέσπισε ειδικό πλαίσιο και 
διαμόρφωσε διακρατικές Συμφωνίες, αναβάθμισε τις διοικητικές δομές και ενεργοποίησε το 
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων και την Εθνική Επιτροπή Υδάτων.

Η διατήρηση της “καλής περιβαλλοντικής κατάστασης” ειδικότερα του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, προϋποθέτει τη λήψη κατάλληλων μέτρων στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείρισή του, 
συμπεριλαμβανομένης και της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), στη βάση της οποίας σχεδιάζεται ενιαία πολιτική από τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Με σημαντικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που 
αφορούν στην προστασία και αξιοποίηση του υδάτινου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την 
προώθηση της ανάπτυξης, αλλά και στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών της 
χώρας, ως τόπων διαμονής και προσέλκυσης επενδύσεων.

Εφαρμόζουμε μια ισχυρή Πολιτική για τα Νερά
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