ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2006/7/ΔΚ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΔΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Παπάμετποι-Αξιολόγηση
Οη παξάκεηξνη θαη νη ηηκέο ηεο Οδεγίαο 2006/7/ΕΚ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο βαζίδνληαη ζε πξόζθαηα επηζηεκνληθά θαη
εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηδίσο ηα παξερόκελα από ηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Υγείαο
(WHO). Οη παξάκεηξνη παξαθνινύζεζεο πεξηνξίδνληαη από 19 πνπ ίζρπαλ ζηελ
νδεγία 76/160/ΕOΚ ζε 2 ζεκαληηθέο βαθηεξηνινγηθέο παξακέηξνπο: ηνπο
εληεξόθνθθνπο (enterococci) θαη ηα θνινβαθηεξίδηα (Escherichia coli).
Η αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο κηαο πεξηνρήο λεξώλ θνιύκβεζεο, ε νπνία γίλεηαη κεηά
ην ηέινο θάζε θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ, βαζίδεηαη ζην ζύλνιν ησλ πνηνηηθώλ
δεδνκέλσλ ηεο ηξέρνπζαο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ηξηώλ θνιπκβεηηθώλ πεξηόδσλ.
Με βάζε ηελ αμηνιόγεζε ηα λεξά θνιύκβεζεο ηαμηλνκνύληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα
πνηόηεηαο:
•
•
•
•

Εμαηξεηηθή πνηόηεηα
Καιή πνηόηεηα
Επαξθήο πνηόηεηα
Αλεπαξθήο πνηόηεηα

Μέρξη ην 2015, ηα Κξάηε Μέιε ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ώζηε όια ηα λεξά
θνιύκβεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ επαξθνύο πνηόηεηαο.
Σαςτότητα Ακτών Κολύμβησηρ
Σηελ Οδεγία θαζηεξώλεηαη επίζεο ε έλλνηα ηεο «ηαπηόηεηαο ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο»
(beach profile). Η ηαπηόηεηα ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο πεξηιακβάλεη:
•

•

•
•
•
•
•
•

Πεξηγξαθή ησλ θπζηθώλ, γεσγξαθηθώλ θαη πδξνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο θαζώο θαη άιισλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ ζηε ιεθάλε
απνξξνήο ησλ ελ ιόγσ λεξώλ πνπ κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζνπλ
ξύπαλζε
Εληνπηζκό θαη αμηνιόγεζε ησλ αηηίσλ ξύπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο θαη λα βιάςνπλ ηελ πγεία
ησλ ινπνκέλσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θίλδπλνο βξαρππξόζεζκεο
ξύπαλζεο, παξέρνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
Αλακελόκελε θύζε, ζπρλόηεηα θαη δηάξθεηα ηεο αλακελόκελεο
βξαρππξόζεζκεο ξύπαλζεο.
Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο ηπρόλ άιιεο αηηίεο ξύπαλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ησλ δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα
ηελ εμάιεηςε ηνπο.
Τα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα βξαρππξόζεζκεο
ξύπαλζεο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ πνπ είλαη
ππεύζπλνη γηα ηελ αλάιεςεο ηέηνηαο δξάζεο.
Αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο θπαλνβαθηεξίσλ.
Αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο καθξνθπθώλ ή/θαη θπηνπιαθηόλ.
Τελ ηνπνζεζία ηνπ ζεκείνπ παξαθνινύζεζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο όπνπ αλακέλεηαη ην κεγαιύηεξν
πιήζνο ινπνκέλσλ, ή ν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο ξύπαλζεο.

Οη ηαπηόηεηεο λεξώλ θνιύκβεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαξηηζηεί ην αξγόηεξν κέρξη
ηηο 24 Μαξηίνπ 2011. Σε πεξίπησζε λεξώλ θνιύκβεζεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο
Αλεπαξθή, Επαξθή θαη Καιήο Πνηόηεηαο ε ηαπηόηεηα επαλεμεηάδεηαη θαη
επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία, ηξηεηία θαη ηεηξαεηία αληίζηνηρα.
Μέτπα Γιασείπισηρ
Τα πξνβιεπόκελα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη βάζεη ηεο
νδεγίαο 2006/7/ΕΚ πεξηιακβάλνπλ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Καζνξηζκό εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο.
Παξαθνινύζεζε ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο.
Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο.
Ταμηλόκεζε ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο.
Εληνπηζκό θαη αμηνιόγεζε ησλ αηηηώλ ξύπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάδνπλ ηα ύδαηα θνιύκβεζεο θαη λα βιάπηνπλ ηελ πγεία ησλ
ινπνκέλσλ.
Καζνξηζκό θαη δηαηήξεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ αθηώλ θνιύκβεζεο.
Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην θνηλό.
Αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο έθζεζεο ησλ ινπνκέλσλ ζηε
ξύπαλζε.

Γημοσιοποίηση
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιπκβεηηθήο πεξηόδνπ νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζα είλαη
δηαζέζηκεο ζε εύθνια πξνζηηό ρώξν θνληά ζε θάζε πεξηνρή λεξώλ θνιύκβεζεο:
•
•
•

•
•
•
•

Η ηξέρνπζα ηαμηλόκεζε ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο θαη θάζε απαγόξεπζε
θνιύκβεζεο ή ζύζηαζε θαηά ηεο θνιύκβεζε, κε ηε ρξήζε ελόο ζαθνύο θαη
απινύ ζπκβόινπ.
Γεληθή πεξηγξαθή ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο βάζεη ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο
Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα λεξά θνιύκβεζεο έρνπλ ππνζηεί βξαρππξόζεζκε
ξύπαλζε λα γλσζηνπνηείηαη, αλαξηώληαο έλδεημε ηνπ αξηζκνύ ησλ εκεξώλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ απαγνξεύηεθε ε θνιύκβεζε ή ζπζηήζεθε ε
απνθπγή ηεο ιόγσ ηεο ξύπαλζεο απηήο θαζώο θαη πξνεηδνπνίεζε όπνηε
ππάξρεη παξόκνηα ξύπαλζε.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε θύζε θαη ηελ αλακελόκελε δηάξθεηα ησλ
αζπλήζηζησλ πεξηζηάζεσλ ζε ηέηνηα γεγνλόηα.
Όηαλ απαγνξεύεηαη ε θνιύκβεζε ή ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηεο,πξνεηδνπνίεζε
πξνο ην θνηλό θαη αηηηνιόγεζε.
Όπνηε εηζάγεηαη κόληκε απαγόξεπζε θνιύκβεζεο ή κόληκε ζύζηαζε
απνθπγήο ηεο θνιύκβεζεο ην γεγνλόο όηη ε ελ ιόγσ πεξηνρή δελ απνηειεί
πιένλ ηνπνζεζία λεξώλ θνιύκβεζεο θαη νη ιόγνη ηνπ απνραξαθηεξηζκνύ ηεο

Τέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη πεγέο γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε.

