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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 2010 παρακολουκικθκε και αξιολογικθκε ςτο 

πλαίςιο του «Προγράμματοσ παρακολοφθηςησ τησ 

ποιότητασ νερϊν κολφμβηςησ ςτισ ακτζσ τησ 

Ελλάδασ» που εκπονείται με ευκφνθ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

(Υ.Π.Ε.Κ.Α.).  

Η εφαρμογι του προγράμματοσ 

παρακολοφκθςθσ ζγινε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ «ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων κολφμβθςθσ», 

όπωσ αυτι εναρμονίςτθκε ςτθν ελλθνικι νομοκεςία 

με τθν ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ 356Β/2009). 

Με Υπουργικι απόφαςθ ωσ κολυμβητική 

περίοδοσ για το ζτοσ 2010 κακορίςτθκε θ περίοδοσ 

από τθν 1θ Ιοφνιου ζωσ τθν 31θ Οκτϊβριου.  

Συνολικά ςτο πρόγραμμα παρακολοφθηςησ του 

ζτουσ 2010 εντάςςονται 2155 ςημεία ςε παράκτια 

φδατα, εκ των οποίων τα 48 αφοροφν νζεσ κζςεισ ςε 

ςχζςθ με τισ κζςεισ του προγράμματοσ 

παρακολοφκθςθσ του ζτουσ 2009 και 6 ςθμεία ςε 

εςωτερικά φδατα και ειδικότερα λίμνεσ.  

Οι ποιοτικζσ παράμετροι που ελζγχκθκαν 

επιλζχκθκαν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

Οδθγία 20006/7/ΕΚ και ομαδοποιοφνται ςε δφο 

κατθγορίεσ: Μικροβιολογικζσ: “ολικά 

κολοβακτηρίδια”, “Escherichia coli” και “Intestinal 

enterococci”, που αναλφκθκαν ςφμφωνα με τισ 

εργαςτθριακζσ μεκόδουσ που περιγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 2006/7/ΕΚ και 

Φυςικοχημικζσ: χρώμα, πετρελαιοειδή, πίςςεσ, 

φαινόλεσ, φφκια, τςοφχτρεσ και επιπλζοντα υλικά. 

Λόγω τθσ κακυςτερθμζνθσ ζναρξθσ του 

προγράμματοσ που είχαν ωσ ςυνζπια  τθν απουςία 

μετριςεων για τον μινα Ιοφνιο και  προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ  πλιρθσ και αντιπροςωπευτικι 

εικόνα τθσ ποιοτικισ κατάςταςθσ των υδάτων, με 

ςτατιςτικά επαρκζσ δείγμα για κάκε κζςθ, 

λήφθηκαν από κάθε ςταθμό παρακολοφθηςησ 

ςυνολικά 10 δείγματα (ζνα δείγμα τον Ιοφλιο και 

τρία δείγματα ανά μινα για τουσ μινεσ Αφγουςτοσ, 

Σεπτζμβριοσ και Οκτϊβριοσ), υπερκαλφπτοντασ τθν 

απαίτθςθ τθσ Οδθγίασ 2007/6/ΕΚ για ελάχιςτο 

αρικμό δειγμάτων ανά κζςθ, ίςο με 6 (ζνα δείγμα 

πριν τθν ζναρξθ τθσ κολυμβθτικισ περιόδου ςυν ζνα 

δείγμα κάκε μινα τθσ κολυμβθτικισ περιόδου) . 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η  Η  Α Π Ο Σ Ε Λ Ε  Μ Α Σ Ω Ν  2 0 1 0  

Η αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των υδάτων 

κολφμβηςησ ζγινε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

Οδθγία 2006/7/ΕΚ (άρκρο 4 και Παράρτθμα Ι), 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μικροβιολογικζσ 

παραμζτρουσ τθσ τρζχουςασ (2010) και των τριϊν 

προθγοφμενων κολυμβθτικϊν περιόδων (2007-

2009) και εφαρμόηοντασ τθν προβλεπόμενθ από τθ 

νομοκεςία ςτατιςτικι επεξεργαςία.  



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: 

 

Κατθγορία Ποιότθτα 

1 Εξαιρετικισ ποιότθτασ 

2 Καλισ ποιότθτασ 

3 Επαρκοφσ ποιότθτασ 

4 Ανεπαρκοφσ ποιότθτασ 

8 

Σε ςυμμόρφωςθ τόςο με τισ 

υποχρεωτικζσ τιμζσ τθσ Οδθγίασ 

76/160/ΕΟΚ για τα Escherichia coli όςο 

και με τισ πιο αυςτθρζσ ενδεικτικζσ 

τιμζσ για τουσ Intestinal enterococci και 

τα Escherichia coli  

9 

Σε ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ 

τιμζσ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ για τα 

Escherichia coli και μθ ςυμμόρφωςθ με 

τισ πιο αυςτθρζσ ενδεικτικζσ τιμζσ για 

τουσ Intestinal enterococci  

10 

Σε μθ ςυμμόρφωςθ με τισ 

υποχρεωτικζσ τιμζσ τθσ Οδθγίασ 

76/160/ΕΟΚ για τα Escherichia coli  

Επιςθμαίνεται πωσ οι κατθγορίεσ κατάταξθσ 8, 9 

και 10 αφοροφν κατά κφριο λόγο ςε νζεσ κζςεισ 

δειγματολθψίασ ι κζςεισ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει 

επαρκισ αρικμόσ δειγμάτων για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. 

Από το ςφνολο των 2155 ςθμείων, τα 2149 

αναφζρονται ςε παράκτια κολυμβητικά φδατα, για 

τα οποία  προζκυψαν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

                                                           
1
 Data Dictionary – “Definition of WISE-BWQ Reporting 

under Directive 2006/7/EC” 

 2034 κολυμβθτικζσ περιοχζσ (ποςοςτό 

περίπου 95% επί του ςυνόλου) ταξινομοφνται 

ςτθν κλάςθ «Εξαιρετικισ ποιότθτασ» 

 60 χαρακτθρίηονται ωσ «Καλισ ποιότθτασ»  

 6 ωσ «Επαρκοφσ ποιότθτασ»  

 δεν υπιρξαν ςθμεία «Ανεπαρκοφσ ποιότθτασ» 

Στα 48 νζα ςθμεία που εντάχκθκαν ςτο 

Πρόγραμμα Παρακολοφκθςθσ το 2010, κακϊσ και 

ςε ζνα ςθμείο με ανεπαρκι δεδομζνα για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν Οδθγία 

2006/7/ΕΚ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ, θ αξιολόγθςθ 

ζγινε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Οδθγία 

76/160/ΕΟΚ, όπωσ προβλζπεται από το ιςχφον 

κεςμικό πλαίςιο. Σε όλα τα ςθμεία θ ποιότθτα των 

υδάτων  ιταν ςε ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ 

τιμζσ τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ και με τισ πιο 

αυςτθρζσ ενδεικτικζσ τιμζσ. 

Στον πίνακα και ςτο γράφθμα που ακολουκεί 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ 

των παράκτιων κολυμβθτικϊν υδάτων για το ζτοσ 

2010. 

 
 
 



 
Ταξινόμηςη των παράκτιων κολυμβητικϊν υδάτων ςε κατηγορίεσ ποιότητασ ςφμφωνα με την Οδηγία 

2006/7/ΕΚ 

Αριθμόσ παράκτιων 
κολυμβητικών υδάτων 

Κατηγορία Ποιότητα Ποςοςτό 

2034 1 Εξαιρετικι  94,65% 

60 2 Καλι  2,79% 

6 3 Επαρκισ  0,28% 

0 4 Ανεπαρκισ  - 

49  

Σε ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ τιμζσ τθσ 
Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ για τα Escherichia coli και 
με τισ πιο αυςτθρζσ ενδεικτικζσ τιμζσ για τουσ 
Intestinal enterococci και τα Escherichia coli 

2,28% 
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0

500

1000

1500

2000

2500

Π
λι

κ
ο

σ 
π

α
ρ

ά
κτ

ιω
ν 

υ
δ

ά
τω

ν 
κο

λφ
μ

β
θ

ς
θ

σ

Εξαιρετικι ποιότθτα Καλι ποιότθτα Επαρκισ ποιότθτα Ανεπαρκισ ποιότθτα Σε ςυμμόρφωςθ με
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τιμζσ και με τισ πιο

αυςτθρζσ ενδεικτικζσ

τιμζσ τθσ Οδθγίασ

76/160/ΕΟΚ
 

Κατάταξη παράκτιων  υδάτων (2149 ςημεία δειγματοληψίασ) ςε κατηγορίεσ ποιότητασ ςφμφωνα με την 
Οδηγία 2006/7/ΕΚ και τα αποτελζςματα παρακολοφθηςησ του ζτουσ 2010  

 

Στθν Ελλάδα τα κολυμβθτικά φδατα που 

παρακολουκοφνται και που ανικουν ςτθν 

κατθγορία των εςωτερικϊν  υδάτων είναι πολφ λίγα 

εν ςυγκρίςει με το μεγάλο πλικοσ των παράκτιων 

υδάτων. Από το 2006 ζωσ και το 2010, ζξι ςθμεία  



παρακολουκοφνται ςε εςωτερικά φδατα. Από τα 

αποτελζςματα του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ 

του 2010 τζςςερα ςθμεία (λίμνθ Βουλιαγμζνθσ) 

αξιολογικθκαν ωσ «εξαιρετικισ ποιότθτασ» και δφο 

ςθμεία (λίμνθ Βεγορίτιδασ) ωσ «ανεπαρκοφσ 

ποιότθτασ».  

 

Συμπεραςματικά, τα νερά κολφμβθςθσ ςτθν 

Ελλάδα χαρακτθρίηονται ωσ «εξαιρετικισ 

ποιότθτασ», ςε ποςοςτό τθσ τάξθσ του 95%, ενϊ ςε 

ποςοςτό μόλισ 0,09% χαρακτθρίηονται από 

«ανεπαρκι ποιότθτα» με απαίτθςθ για τθ λιψθ 

κατάλλθλων διαχειριςτικϊν μζτρων για τθν 

πρόλθψθ, μείωςθ ι εξάλειψθ των αιτιϊν τθσ 

ρφπανςθσ. 

 

2038 ςθμεία

60 ςθμεία 6 ςθμεία 2 ςθμεία 49 ςθμεία
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% Ποςοςτό 94.57% 2.78% 0.28% 0.09% 2.27%

Εξαιρετικι ποιότθτα Καλι ποιότθτα Επαρκισ ποιότθτα Ανεπαρκισ ποιότθτα

Σε ςυμμόρφωςθ με τισ 

υποχρεωτικζσ τιμζσ και με τισ πιο 

αυςτθρζσ ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ 

 
Κατάταξη ςε κατηγορίεσ των υδάτων κολφμβηςησ, ςφμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ και τα 

αποτελζςματα παρακολοφθηςησ του ζτουσ 2010 
 

Δ Ι Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η  Σ Η   Π Ο Ι Ο Σ Η Σ Α   
Σ Ω Ν  Τ Δ Α Σ Ω Ν  Κ Ο Λ Τ Μ Β Η  Η    Σ Η Ν  
Ε Λ Λ Α Δ Α  

Τα αποτελζςματα που αφοροφν ςτθν ποιότθτα 

των υδάτων των ακτϊν κολφμβθςθσ για τθν περίοδο 

1990-2010, όπωσ αξιολογικθκαν λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα αναφερόμενα ςτθν Οδθγία 76/160/ΕΟΚ  

 

παρουςιάηονται ςτο ςχιμα που ακολουκεί, όπου 

παρουςιάηονται τα ποςοςτά των ςθμείων 

δειγματολθψίασ ςφμφωνα με τα ακόλουκα:  

 Συμμόρφωςθ τόςο με τισ υποχρεωτικζσ τιμζσ 

τθσ Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ όςο και με τισ 

ενδεικτικζσ τιμζσ –  μπλε γραμμι  

 Συμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ τιμζσ τθσ 

Οδθγίασ 76/160/ΕΟΚ–  πράςινθ γραμμι 



 Μη συμμόρφωση με  τις υποχρεωτικές  τιμές 

της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ–  κόκκινη γραμμή 

Σημειώνεται  πως  από  το  2001  το  ποσοστό 

συμμόρφωσης  με  τις  υποχρεωτικές  τιμές  της 

Οδηγίας  76/160/ΕΟΚ  υπερβαίνει  το  99%  και  το 

αντίστοιχο ποσοστό συμμόρφωσης με τις με τις πιο 

αυστηρές ενδεικτικές τιμές υπερβαίνει το 94%. 
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Σε συμμόρφωση με τις ενδεικτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 

Σε συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 

Σε μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ 
 

 

Ποιότητα των ελληνικών κολυμβητικών υδάτων για την περίοδο 1990‐2010  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ι ΖΟΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕ Ι Σ    

Στο  πλαίσιο  της  σταδιακής  μετάβασης  από  την 

παλιά  (76/160/ΕΟΚ)  στη  νεότερη  Οδηγία  για  τα 

ύδατα  κολύμβησης  (2006/7/ΕΚ)  η  Ειδική 

Γραμματεία  Υδάτων  του  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  επιβλέπει  την 

κατάρτιση εντός του 2011, του προβλεπόμενου στο 

άρθρο  6  της  Οδηγίας  2006/7/ΕΚ,  μητρώου 

ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης (bathing water 

profiles).  Στόχος  του  μητρώου  των  ταυτοτήτων 

ακτών  κολύμβησης  είναι  η  περιγραφή  και 

παρουσίαση  των  βασικών  χαρακτηριστικών  των 

ακτών,  η  αναγνώριση  των  πηγών  ρύπανσης  που 

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  την  ποιότητα  των  νερών 

και  η  αξιολόγηση  του  μεγέθους  των  επιπτώσεων. 

Από  την προκαταρκτική ομαδοποίηση  των σημείων 

παρακολούθησης  των  υδάτων  κολύμβησης  που 

πραγματοποίησε  η  Ε.Γ.Υ.  το  2010,  προέκυψαν 

περίπου  1350  απαιτούμενες  ταυτότητες 

κολυμβητικών  υδάτων.  Η  Ε.Γ.Υ.  έχει  επίσης 

προκηρύξει  το  Πρόγραμμα  Παρακολούθησης  της 



ποιότητασ των νερϊν ακτϊν κολφμβηςησ για την 

περίοδο 2011-2012, το οποίο αφορά ςε 

παρακολοφκθςθ, βάςει των αρχϊν τθσ Οδθγίασ 

2006/7/ΕΚ, των 2155 ςθμείων που κακορίςτθκαν το 

2010.  

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω  Η  Κ Ο Ι Ν Ο Τ  

Τα αποτελζςματα του Προγράμματοσ 

Παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των νερϊν ακτϊν 

κολφμβθςθσ δθμοςιοποιοφνται με ευκφνθ του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α., ςτο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριϊν 

Περιβάλλοντοσ, ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Περιβαλλοντικήσ Πληροφόρηςησ και Παρατήρηςησ 

και ςτον διαδραςτικό ιςτότοπο Εye on Earth του 

Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Περιβάλλοντοσ. 

 

 

 

Χρήςιμεσ υνδζςεισ: 

ΥΠΕΚΑ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτζσ κολφμβηςησ www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language
=el-GR 

ΥΠΕΚΑ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτζσ κολφμβηςησ – 
Θεςμικό Πλαίςιο 

www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CGZnB%2b
5RXjk%3d&tabid=253&language=el-GR 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολφμβηςησ ec.europa.eu/environment/water/water-
bathing/index_en.html 

ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντοσ 
(ΕΔΠΠ) 

amappl1.e-per.gr/ 

Πρόγραμμα παρακολοφθηςησ  ποιότητασ νερών 
κολφμβηςησ  2009 

iason.minenv.gr/akti/ 

Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ  - Κατάςταςη 
υδάτων κολφμβηςησ 

www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-
monitoring/state-of-bathing-water 

Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Περιβάλλοντοσ: Κεντρικό 
Αποθετήριο Δεδομζνων 

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://iason.minenv.gr/akti/
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd



