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Γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ αθηώλ
θνιύκβεζεο ηεο ρώξαο ζαο δηεπθξηλίδνπκε θαη επηζεκαίλνπκε ηα εμήο :
Οη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΔΚ κε ηελ νπνία έρεη ελαξκνληζηεί ε ειιεληθή λνκνζεζία κέζσ
ηεο ΚΤΑ 8600/416/Δ103/2009 (ΦΔΚ 356Β/26-02-2009), πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινύζεζεο, από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ ηα εμήο :
1) ύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηεο ΚΤΑ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ,
θαζνξίδεηαη ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινύζεζεο γηα θάζε ηνπνζεζία πδάησλ θνιύκβεζεο, ην
νπνίν εγθξίλεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ωζηόζν, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα κεηαηεζεί
ε εγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο έως και ηέζζερις ημέρες κεηά από ηελ
εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινύζεζεο ηεξνπκέλνπ όκσο
ηνπ όξνπ όηη ην δηάζηεκα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δεηγκαηνιεςηώλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 30
κέξεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ελεκεξώλνληαη άκεζα γηα ηελ επηθείκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νηθεία Γηεύζπλζε Τδάησλ θαη νη αξκόδηεο
ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ γηα ηνπο ιόγνπο ηεο κεηαβνιήο. Καηά
ζπλέπεηα, ζθόπηκν είλαη ζην Πξόγξακκα λα πξνβιέπεηαη θαηά ην δπλαηόλ επαξθέο ρξνληθό
πεξηζώξην ώζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα κεηαηεζεί ε εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο.
Κξίλεηαη ζθόπηκν, όηαλ ζεκεησζεί έληνλε βξνρόπησζε, ε νπνία κπνξεί λα ινγηζηεί σο
πεξηζηαηηθό βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο, λα γίλεηαη ρξήζε ηεο παξαπάλσ δπλαηόηεηαο θαη λα
κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο, κε ζθνπό λα κεζνιαβεί θαηά ην δπλαηόλ
δηάζηεκα 72 σξώλ πεξίπνπ κεηαμύ ηεο βξνρόπησζεο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο.
2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ενηός 48 ωρών
από ηη λήψη ηοσ δείγμαηος ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδνληαη
ππεξβάζεηο από ηα όξηα ηεο εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο (δει. εληεξόθνθθνη > 100 cfu/100ml θαη
θνινβαθηεξίδηα > 250 cfu/100ml) θαη εάλ είλαη δπλαηόλ λα αηηηνινγνύληαη ηα αίηηα ησλ
ππεξβάζεσλ.
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ε θάζε πεξίπησζε θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ππεξβάζεηο από ηα όξηα ηεο
επαξθνύο πνηόηεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα λα δηελεξγήζεη πξόζζεηε
δεηγκαηνιεςία εθ’ όζνλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο καο.
Αλάινγα κε ηελ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο καο, ζα αθνινπζεζεί κία από ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:
α) Δληόο νιίγσλ σξώλ από ηε ιήςε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ππεξβάζεσλ ε Τπεξεζία
καο δίλεη εληνιή γηα πξόζζεηε (Β΄) δεηγκαηνιεςία, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ενηός 72
ωρών από ηη λήψη ηοσ Α΄ δείγμαηος ζην ίδην ζεκείν. ηε ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο
ελεκεξώλεη γηα ην απνηέιεζκα ηεο Β΄ δεηγκαηνιεςίαο – αλάιπζεο εληόο 48 σξώλ από ηε
ιήςε ηνπ Β΄ δείγκαηνο θαη παξακέλεη ζε εηνηκόηεηα, ώζηε εάλ ηνπ δνζεί εληνιή λα
πξαγκαηνπνηήζεη πξόζζεηε (Γ΄) δεηγκαηνιεςία ζην ίδην ζεκείν κεηά από 7 εκέξεο από ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο Β΄ δεηγκαηνιεςίαο.
β) Η Τπεξεζία καο δίλεη εληνιή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίαο
ζην ίδην ζεκείν. Με ηελ ίδηα εληνιή ζα πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίαο.
3) Τπελζπκίδεηαη όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πξόζζεησλ δεηγκαηνιεςηώλ αλά Πεξηθέξεηα δε
ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαη’ έηνο ην 8% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
δεηγκαηνιεςηώλ απηήο.
4) ε θάζε πεξίπησζε εηζάγνληαη όια ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ – αλαιύζεσλ
(πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη πξόζζεησλ) ησλ ελ ιόγσ ζεκείσλ ζην e-pper.
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