ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86
Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα»,
«κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία
οστρακοειδών», µέθοδοι µέτρησης, συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυση των
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ,
79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ.
(ΦΕΚ 438/Β/3-7-86)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρο. 2 παρ. 1ζ΄ και 3 του Ν.. 1338/87 "Εφαρµογή του Κοινοτικού
∆ικαίου" (ΦΕΚ 34 Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.
1440/84, "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ." (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137 Α/26.7.85) και των άρθρων 9 και 13 του Π.∆. 437/1985
"Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 57/Α/19.9.1985).
3.Την υπ’ αριθ. ∆Κ/20862/2.8.85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας" "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας"
(ΦΕΚ 481/Β/2.8.1985).
4. Την Υ.63/20.8.85 (ΦΕΚ 498/20.8.85 τ. Β), αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα υπουργική απόφαση αποσκοπείται συµµόρφωση µε τις διατάξεις των
οδηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ/16 Ιουνίου 1975 "περί
της απαιτουµένης ποιότητας των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή
ποσίµου ύδατος στα Κράτη µέλη" 76/160/ΕΟΚ/8 ∆εκεµβρίου 1975 περί της ποιότητος των
υδάτων κολυµβήσεως 78/659/ΕΟΚ/18 Ιουλίου 1978 περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων
που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων",
79/923/ΕΟΚ/30 Οκτωβρίου 1979 "περί της απαιτουµένης ποιότητας των υδάτων για
οστρακοειδή" και 79/369/ΕΟΚ/9 Οκτωβρίου 1979 "περί των µεθόδων µετρήσεως και περί
της συχνότητας των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα Κράτη µέλη". (Ειδική έκδοση στα
Ελληνικά, τεύχος 15 τόµος 001, σελ. 80, τόµος 001 σελ. 108, τόµος 001 σελ. 172, τόµος 001
σελ. 230, τόµος 001 σελ. 220), ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά η δηµόσια υγεία και
το περιβάλλον.
Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρµογή της παρούσας αποφάσεως ως :

1. Επιφανειακά νερά νοούνται τα γλυκά επιφανειακά νερά που χρησιµοποιούνται η
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µετά την εφαρµογή κατάλληλης επεξεργασίας, για την
παραγωγή ποσίµου νερού.
2. "Πόσιµα νερά" νοούνται όλα τα επιφανειακά νερά που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και διοχετεύονται από δίκτυο παροχής στη ∆ηµόσια χρήση.
3. "Νερά κολύµβησης" νοούνται όλα τα ρέοντα η λιµνάζοντα νερά ή µέρη αυτών καθώς
και τα θαλασσινά νερά στα οποία:
α) η κολύµβηση επιτρέπεται ρητά από τις αρµόδιες αρχές, η
β) η κολύµβηση δεν απαγορεύεται και χρησιµοποιούνται κατά τοπική συνήθεια από
µεγάλο αριθµό λουοµένων.
Στην έννοια "νερά κολύµβησης" όπως ορίζεται παραπάνω, δεν υπάγονται τα νερά που
προορίζονται για θεραπευτικούς σκοπούς καθώς και τα νερά κολυµβητικών δεξαµενών.
4. "Περιοχή κολύµβησης", νοείται κάθε περιοχή στην οποία υπάρχουν νερά κολύµβησης.
5. "Κολυµβητική περίοδος ή εποχή κολύµβησης", νοείται η χρονική περίοδος κατά την
οποία αναµένεται µεγάλος αριθµός λουοµένων λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών
συνηθειών, των κανόνων που τυχόν µπορεί να υπάρχουν σχετικά µε την κολύµβηση καθώς
και των µετεωρολογικών συνθηκών.
6. «Νερά σαλµονιδών», νοούνται τα νερά µέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύναται να
αναπτυχθούν οι ιχθείς που ανήκουν σε είδη όπως οι σολωµοί (SALMO SALAR). οι
πέστροφες (SALMO TRYTTA) οι σκιαθίδες (THYMALLOUS-THYMALLUS) και τα
COREGOMES, (GOREGONUS).
7. "Νερά κυπρινδών", νοούνται τα νερά µέσα στα οποία αναπτύσσονται ή δύναται να
αναπτυχθούν οι ιχθείς που ανήκουν στα κυπρινοειδή ή σε άλλα είδη όπως λάµβρακες (ESOX
LUCIUS), οι πέρκες (PERCA FLUVIATILLIS) και οι έγχελεις (ANGUILLΑ ANGUILLA).
8. "Νερά για οστρακοειδή" νοούνται τα παράκτια και υφαλµυρά νερά που επιτρέπουν τη
ζωή και την ανάπτυξη των οστρακοειδών (µαλάκια δίθυρα και γαστερόποδα) και συµβάλουν
στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων των οστρακοειδών που καταναλώνονται άµεσα από το
άνθρωπο.
9. "Μέθοδος αναφοράς µέτρησης", νοείται ο καθορισµός µιας αρχής για την µέτρηση ή τη
σύντοµη περιγραφή µιας διεργασίας, που επιτρέπει τον προσδιορισµό των τιµών των
παραµέτρων που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 11 του άρθρου 10.
10. Όριο ανίχνευσης" νοείται η ελάχιστη τιµή της υπό εξέταση παραµέτρου η οποία
µπορεί ν’ ανιχνευθεί.
11. "Προσέγγιση" νοείται το διάστηµα στο οποίο βρίσκονται τα 95% των αποτελεσµάτων
των µετρήσεων που πραγµατοποιούνται στο ίδιο δείγµα και µε την χρήση της ίδιας µεθόδου.
12. "Ακρίβεια", νοείται η διαφορά που λαµβάνεται µεταξύ της πραγµατικής τιµής της υπό
εξέταση παραµέτρου και της µέσης πειραµατικής τιµής.
13. "Φυσικός εµπλουτισµός" νοείται η διαδικασία µε την οποία µια καθορισθείσα
ποσότητα ύδατος δέχεται από το έδαφος ουσίες που περιέχονται σ’ αυτό χωρίς την
ανθρώπινη παρέµβαση.
Άρθρο 3
Απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας επιφανειακών νερών ανάλογα µε την χρήση τους
Α. Γλυκά επιφανειακά νερά.
1. Νερά για παραγωγή πόσιµου νερού.
1.1. Κατηγορίες νερών που προορίζονται για παραγωγή πόσιµου νερού.
Τα νερά που προορίζονται για παραγωγή πόσιµου νερού κατατάσσονται στις ακόλουθες
κατηγορίες, ανάλογα µε τη προβλεπόµενη επεξεργασία τους.
α) Κατηγορία Α1
Νερά µετά από απλή φυσική επεξεργασία και απολύµανση ιδίως µε ταχεία διύλιση και
απολύµανση.

β) Κατηγορία Α2
Νερά µετά από κανονική φυσική και χηµική επεξεργασία και απολύµανση (ιδίως µε
προχλωρίωση, συσσωµάτωση. κροκύδωση, καθίζηση, διύλιση και απολύµανση).
γ) Κατηγορία Α3
Νερά µετά από εντατική και χηµική επεξεργασία και προχωρηµένη απολύµανση ιδίως µε
χλωρίωση µέχρι του σηµείου θραύσεως συσσωµάτωση, κροκύδωση, καθίζηση, διύλιση,
προσρόφηση (ενεργός άνθρακας), και απολύµανση (όζον τελική χλωρίωση).
1.2. Απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας των νερών που προορίζονται για παραγωγή πόσιµου
νερού ανάλογα µε την κατηγορία τους.
Τα απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας των νερών για παραγωγή πόσιµου νερού, κάθε
κατηγορίας από τις παραπάνω αναφέρονται στο παράρτηµα 1 του άρθρ. 10 και εκφράζονται
από τις στήλες του ως ανωτέρα επιτρεπόµενα όρια και ως επιθυµητά όρια.
1.3. Όροι ανταπόκρισης των νερών στα πρότυπα των κατηγοριών Α1, Α2, Α3 του
παραρτήµατος 1.
Το νερό θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας νερών για παραγωγή
πόσιµου νερού εφόσον:
α) Τουλάχιστον 95% από τα δείγµατα που λήφθηκαν στο ίδιο σηµείο δειγµατοληψίας και
σε τακτά χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα V, του άρθρου
10, δεν υπερβαίνουν τις ανώτερες επιτρεπόµενες τιµές του Παραρτήµατος Ι για την
αντίστοιχη κατηγορία (Α1, Α2, Α3).
β) Όσον αφορά τους παραµέτρους δεν υπάρχουν ανώτατα επιτρεπόµενα όρια, οι τιµές
πρέπει να µην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιθυµητά όρια.
γ) Όσον αφορά τα υπολειπόµενα ποσοστά 5% και 10% αντίστοιχα των δειγµάτων των
προηγούµενων περιπτώσεων (α) και (β) που τυχόν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόµενα η
επιθυµητά όρια του παραρτήµατος Ι, ισχύουν τα εξής:
ι) Οι τιµές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων τιµών του
παραρτήµατος Ι. Το παραπάνω όριο υπέρβασης δεν ισχύει όταν πρόκειται για
µικροβιολογικές παραµέτρους, θερµοκρασία pH και διαλυµένο οξυγόνο.
ιι) ∆εν πρέπει να δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία.
ιιι) Τα διαδοχικά δείγµατα νερού που λαµβάνονται σε µεσοδιαστήµατα στατιστικά
κατάλληλα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που καθορίζονται στο παράρτηµα
Ι.
1.4. Όροι δειγµατοληψίας.
Η ελάχιστη ετήσια συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων για τις παραµέτρους του
Παραρτήµατος 1 ορίζεται στο Παράρτηµα V. Κάθε δειγµατοληψία γίνεται σε κατάλληλες
ανάλογα µε την περιοχή θέσεις και βάθη κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος.
∆είγµατα για τον προσδιορισµό των διαλυµένων ή γαλακτοποιηµένων υδρογονανθράκων
λαµβάνονται επιφανειακά.
1.5 Παρεκκλίσεις:
Παρέκκλιση από τους όρους της παρ. 1.2 µπορεί να γίνει ύστερα από κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και των κατά την περίπτωση
αρµοδίων, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, Υπουργών, µετά από

αιτιολογηµένη εισήγηση των οικείων περιφερειακών τους Υπηρεσιών, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Σε πληµµύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές.
β) Σε ορισµένες παραµέτρους που χαρακτηρίζονται µε το στοιχείο (ο) στο Παράρτηµα Ι,
του άρθρου 10, λόγω εξαιρέτων µετεωρολογικών η γεωγραφικών συνθηκών.
γ) Προσωρινά και µέχρι να βρεθεί καταλληλότερη πηγή υδροληψίας, σε περίπτωση
φυσικού εµπλουτισµού των επιφανειακών νερών µε ορισµένες ουσίες, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει υπέρβαση στα όρια που θεσπίζονται για τη κατηγορία Α3, όπου όµως µετά από
µακροχρόνια χρήση δεν έχει διαπιστωθεί κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία.
δ) Σε επιφανειακά νερά αβαθών λιµνών ή νερών ουσιαστικά στασίµων, για ορισµένες
παραµέτρους που σηµειώνονται µε αστερίσκο στον πίνακα του Παραρτήµατος 1 του άρθρ.
10. Η Παρέκκλιση αυτή ισχύει µόνο για λίµνες µε βάθος µέχρι 20 µέτρα, στις οποίες γίνεται
ανανέωση του νερού σε διάστηµα µεγαλύτερο από ένα χρόνο και στις οποίες δεν γίνεται
διάθεση υγρών αποβλήτων.
Σε καµιά περίπτωση οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται παραπάνω δεν δύνανται να
παραβιάζουν τις προβλεπόµενες στη παρούσα απόφαση απαιτήσεις που επιβάλλονται για
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.
2. Γλυκά νερά για κολύµβηση.
2.1. Απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας νερών για κολύµβηση.
Τα απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας των νερών για κολύµβηση αναφέρονται στο
Παράρτηµα 11 του άρθρ. 10 και εκφράζονται από τις στήλες του ως ανώτατα επιτρεπόµενα
όρια και ως επιθυµητά όρια.
2.2. Όροι ανταπόκρισης των νερών κολύµβησης στο πρότυπα ποιότητας του
Παραρτήµατος ΙΙ:
Το νερό θεωρείται, ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας νερών για κολύµβηση
εφόσον:
α) Τουλάχιστον 95% από τα δείγµατα που λήφθηκαν στο ίδιο σηµείο δειγµατοληψίας και
σε χρονικά διαστήµατα, που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. δεν υπερβαίνουν τις ανώτατες
επιτρεπόµενες τιµές του Παραρτήµατος αυτού.
β) Τουλάχιστον 90% από τα παραπάνω δείγµατα δεν υπερβαίνουν τις επιθυµητές τιµές
του Παραρτήµατος ΙΙ. Ειδικά για τις παραµέτρους- κολοβακτηριοειδή και κολοβακτηρίδια το
ποσοστό των δειγµάτων που πρέπει να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες επιθυµητές τιµές
του Παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%.
γ) Όσον αφορά τα υπολειπόµενα ποσοστά 5%, 10% και 20% αντίστοιχα των δειγµάτων
των προηγούµενων περιπτώσεων α και β που υπερβαίνουν τις τιµές του Παραρτήµατος ΙΙ
ισχύουν τα εξής:
ι) Οι τιµές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές του Παραρτήµατος ΙΙ
πάνω από 50%. Το παραπάνω όριο υπερβάσεως δεν ισχύει για µικροβιολογικές παραµέτρους
pH και διαλυµένο οξυγόνο.
ιι) Τα διαδοχικά δείγµατα νερού που λαµβάνονται σε µεσοδιαστήµατα, στατιστικά
κατάλληλα δεν πρέπει να υπερβαίνουν στις αντίστοιχες επιτρεπόµενες τιµές που
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.
Αποκκλίσεις από τις παραµετρικές τιµές του Παραρτήµατος ΙΙ δεν λαµβάνονται υπόψη
για τον υπολογισµό των παραπάνω ποσοστών ανταπόκρισης όταν αυτές είναι συνέπεια
πληµµυρών, άλλων καταστροφών η µη συνηθισµένων καιρικών συνθηκών.
2.3. Παρεκκλίσεις
Οι παραπάνω όροι της παρ. 2.2. µπορεί να µην εφαρµόζονται:

-Για ορισµένες παραµέτρους που σηµειώνονται στο Παράρτηµα ΙΙ µε (ο), λόγω
εξαιρετικών καιρικών η γεωγραφικών συνθηκών
-Όταν τα νερά κολύµβησης υφίστανται φυσικό εµπλουτισµό µε µερικές ουσίες, που
προκαλούν απόκκλιση από τις τιµές του Παραρτήµατος ΙΙ.
Σε καµιά περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι προηγούµενες εξαιρέσεις να οδηγήσουν σε
παραµέληση των βασικών απαιτήσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και
αποβλέπουν στην προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.
2.4. Υγειονοµική αναγνώριση περιοχών κολύµβησης.
Η εξέταση των τοπικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές κολύµβησης καθώς
επίσης και στις περιοχές έναντι των περιοχών κολύµβησης στη περίπτωση των γλυκών
ρεόντων υδάτων, πραγµατοποιείται µε κάθε λεπτοµέρεια από την κατά τόπον αρµόδια
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 γ΄, αρχή και επαναλαµβάνεται περιοδικά για να
προσδιορισθούν τα γεωγραφικά και τοπογραφικά στοιχεία η ποσότητα και η φύση όλων των
απορρίψεων που ρυπαίνουν ή που είναι δυνατόν να ρυπάνουν όπως και οι συνέπειές τους σε
σχέση µε την απόσταση από τη περιοχή κολύµβησης, για τη ∆ηµόσια υγεία. Τα παραπάνω
στοιχεία συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και αποστέλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας των περιοχών αυτών καθώς και
της δηµόσιας υγείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας.
2.5. Όροι δειγµατοληψίας
α) Η ελαχίστη συχνότητα δειγµατοληψίας καθορίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα V1.
β) Τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται σε περιοχές, όπου η µέση ηµερήσια πυκνότητα των
κολυµβητών είναι µεγίστη.
γ) Τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται κατά προτίµηση 30 εκ. κάτω από την επιφάνεια
του νερού, εκτός από τα δείγµατα για τον προσδιορισµό φυσικών ζωϊκών ή ορυκτών ελαίων
που επιπλέουν, που λαµβάνονται επιφανειακά.
δ) Η δειγµατοληψία πρέπει να αρχίζει δύο εβδοµάδες πριν από την έναρξη της
κολυµβητικής περιόδου.
ε) Εάν από την υγειονοµική αναγνώριση των περιοχών κολύµβησης, σύµφωνα µε την παρ.
2.4, και από τις δειγµατοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις, διαπιστωθεί ότι υπάρχει
αποχέτευση η πιθανή διάθεση ουσιών, που µπορεί να υποβαθµίσουν την ποιότητα των νερών
κολύµβησης, γίνονται πρόσθετες δειγµατοληψίες πέραν από τις καθορισµένες στο
Παράρτηµα V1.
Πρόσθετες δειγµατοληψίες γίνονται επίσης σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη
υποβάθµισης της ποιότητας των νερών κολύµβησης.
3. Γλυκά νερά για τη διαβίωση ψαριών.
3.1. Κατηγορίες νερών για τη διαβίωση ψαριών.
Τα νερά αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος των ψαριών που
µπορούν να επιβιώσουν και αναπαραχθούν:
α) Σε νερά σαλµονιδών, και
β) σε νερά κυπρινιδών.
3.2. Απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας νερών ανάλογα µε την κατηγορία τους.
Τα απαιτούµενα πρότυπα ποιότητος των νερών για τη διαβίωση ψαριών κάθε κατηγορίας
από τις παραπάνω, αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 10. Αυτά τα πρότυπα

ποιότητας δεν ισχύουν όταν πρόκειται για νερά φυσικών ή τεχνικών λιµνοδεξαµενών που
χρησιµοποιούνται για εντατική ιχθυοκαλλιέργεια.
3.3. Όροι ανταπόκρισης των νερών στα πρότυπα ποιότητας του Παραρτήµατος ΙΙΙ:
Το νερό θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας νερών για διαβίωση
ψαριών, εφόσον, για χρονική περίοδο 12 µηνών:
α) 95% των δειγµάτων που έχουν ληφθεί από το ίδιο σηµείο δειγµατοληψίας και µε
συχνότητα τουλάχιστον την καθοριζόµενη στο Παράρτηµα V1, δεν υπερβαίνουν τις τιµές του
Παραρτήµατος ΙΙΙ, για τις παραµέτρους pH, Β0D5, ελεύθερη αµµωνία, αµµωνιακά, νιτρώδη
ολικό υπολειµµατικό χλώριο, ολικό ψευδάργυρο και διαλυµένο χαλκό.
β) Για όλα τα δείγµατα τηρούνται οι τιµές του Παραρτήµατος ΙΙΙ, όταν η συχνότητα
δειγµατοληψίας είναι µικρότερη από ένα δείγµα το µήνα.
γ) Τα ποσοστά που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, στο σύνολο των δειγµάτων,
ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα όρια όσον αφορά τη περιεκτικότητα σε διαλυµένο οξυγόνο.
δ) Η µέση συγκέντρωση των αιωρουµένων στερεών δεν υπερβαίνει την επιθυµητή τιµή
του Παραρτήµατος ΙΙΙ.
3.4. Όροι δειγµατοληψίας
α) Η συχνότητα της δειγµατοληψίας καθορίζεται σύµφωνα µε τους όρους του
Παραρτήµατος V1 της παρούσας.
β) Το ακριβές σηµείο δειγµατοληψίας, καθώς και το βάθος από το οποίο πρέπει να
λαµβάνονται τα δείγµατα καθορίζονται κάθε φορά από την αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 5
παρ. 3 περιφερειακή υπηρεσία µε βάση τις τοπικές συνθήκες του περιβάλλοντος και τις
επιπτώσεις στη ∆ηµόσια υγεία.
3.5.Παρεκκλίσεις
Παρέκκλιση από τους όρους της παρ. 3.2. µπορεί να γίνει µόνον εφόσον πληρούνται οι
βασικές προϋποθέσεις για τη προστασία της ∆ηµόσιας υγείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στη περίπτωση ορισµένων παραµέτρων που χαρακτηρίζονται µε το στοιχείο (ο) στο
Παράρτηµα ΙΙΙ λόγω εξαιρετικών καιρικών η ειδικών γεωγραφικών συνθηκών.
β) Όταν τα νερά που προορίζονται για διαβίωση ψαριών, υφίστανται φυσικό εµπλουτισµό
µε ορισµένες ουσίες, που προκαλούν αποκκλίσεις από τα όρια των παραµέτρων, όπως
καθορίζονται στον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙΙ.
Οι παρεκκλίσεις στις παραπάνω περιπτώσεις γίνονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και των κατά περίπτωση
αρµοδίων, σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρο 5 της παρούσας, Υπουργών, µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση των οικείων περιφερειακών Υπηρεσιών.
Β. Παράκτια και υφάλµυρα νερά
Ι. Νερά για οστρακοειδή και εγχινοειδή.
α) Νερά που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία πρέπει να είναι κατάλληλα για την υγιεινή
διατήρηση και αναπαραγωγή οστρακοειδών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
β) Κατά την έννοια της παρούσας, οστρακοειδή είναι τα είδη εδωδίµων Γαστεροπόδων
και Ελασµατοβραγχίων.
γ) Για τον καθορισµό της καταλληλότητας των νερών για εδώδιµα οστρακοειδή και το
χαρακτηρισµό τους ανάλογα µε τον αριθµό των κολοβακτηριοειδών που περιέχονται σ’ αυτά,
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σχετικοί όροι του Παραρτήµατος IV της παρούσας.

Ι.Ι. Πρότυπα ποιότητας των νερών για οστρακοειδή.
Τα απαιτούµενα πρότυπα νερών για την κατηγορία αυτή αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV
της παρούσας.
1.2. Όροι ανταπόκρισης των νερών στα πρότυπα ποιότητας για αλιεία οστρακοειδών και
εγχινοειδών.
Το νερό θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας των νερών για οστρακοειδή
και εγχινοειδή εφόσον τα δείγµατα που λαµβάνονται στο ίδιο σηµείο δειγµατοληψίας µε την
ελάχιστη συχνότητα που καθορίζεται στο Παράρτηµα VI και χρονική περίοδο 12 µηνών,
πληρούν τους παρακάτω όρους:
α) 100% από τα δείγµατα ανταποκρίνονται στα όρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV
για τις παραµέτρους οργανοαλογόνα και µέταλλα.
β) 95% από τα δείγµατα ανταποκρίνονται στα επιθυµητά όρια του Παραρτήµατος IV για
τις παραµέτρους αλατότητα και διαλυµένο οξυγόνο.
γ) 75% από τα δείγµατα ανταποκρίνονται στα όρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV
για τις υπόλοιπες παραµέτρους.
1.3 Όροι δειγµατοληψίας.
α) Η συχνότητα δειγµατοληψίας καθορίζεται σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος
VI της παρούσας.
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των εξεταζόµενων νερών, που
χρησιµοποιούνται ή είναι κατάλληλα για χρήση οστρακοειδών είναι αισθητά ανώτερη από
αυτή που απαιτείται µε βάση τις τιµές και παρατηρήσεις του Παραρτήµατος IV, η συχνότητα
δειγµατοληψίας µπορεί να µειωθεί κάτω από την προβλεπόµενη σ’ αυτό ελάχιστη συχνότητα.
Επίσης, αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ρύπανση και κίνδυνος υποβάθµισης της ποιότητας
των επιφανειακών νερών οι δειγµατοληψίες µπορούν να παραληφθούν.
β) Το ακριβές σηµείο δειγµατοληψίας, η απόστασή του από το πλησιέστερο σηµείο
ρύπανσης, καθώς και το κατάλληλο βάθος από το οποίο πρέπει να λαµβάνονται τα δείγµατα
καθορίζονται κάθε φορά από την αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας
περιφερειακής υπηρεσίας, µε βάση τις τοπικές συνθήκες του περιβάλλοντος και τις
επιπτώσεις στη ∆ηµόσια υγεία.
1.4. Παρεκκλίσεις.
Παρέκκλιση από τα επιτρεπόµενα όρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα IV µπορεί να
γίνει µε κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και των κατά περίπτωση αρµοδίων
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, Υπουργών, µετά από κοινή
αιτιολογηµένη εισήγηση των οικείων περιφερειακών τους υπηρεσιών σε περιπτώσεις
εξαιρετικών µετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών και µε την προϋπόθεση τήρησης των
βασικών όρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας.
2. Νερά για κολύµβηση
Για τα νερά της κατηγορίας αυτής ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρ. 3 παρ. 2.
Άρθρο 4
Μέθοδοι ανάλυσης νερών
1. Οι µέθοδοι που πρέπει να ακολουθούνται για τις µετρήσεις και εργαστηριακές
εξετάσεις των νερών µε τις χρήσεις που καθορίζει η παρούσα Απόφαση, το όριο ανίχνευσης,

η ορθότητα καθώς και η έκφραση των σχετικών αποτελεσµάτων καθορίζονται στο
Παράρτηµα VII του άρθρου 10.
Άλλες µέθοδοι αναλύσεως είναι αποδεκτές µόνον εφόσον τα αποτελέσµατά τους είναι
ισοδύναµα ή συγκρίσιµα µε εκείνα που καθορίζουν οι αντίστοιχοι µέθοδοι του
Παραρτήµατος VII.
2. Τα δοχεία που περιέχουν τα δείγµατα, οι ουσίες ή µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη
συντήρηση ενός δείγµατος που προορίζεται για ανάλυση µιας ή περισσότερων παραµέτρων,
η µεταφορά η αποθήκευση των δειγµάτων καθώς και η προετοιµασία τους ενόψη της
ανάλυσης, δεν πρέπει να δηµιουργούν συνθήκες σηµαντικών µεταβολών των αποτελεσµάτων
της ανάλυσης αυτής.
Άρθρο 5
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων καταρτίζει σε
συνεργασία µε τα Υπουργεία Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα λοιπά καθ’ ύλη αρµόδια σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης Νοµοθεσίας Υπουργεία της παρ. 3, γενικά προγράµµατα για τη πρόληψη, εντοπισµό
και περιορισµό της ρύπανσης των νερών που προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται
στην παρούσα Απόφαση και συντονίζει τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραµµάτων
αυτών.
2. Ο σχεδιασµός δικτύου θέσεων δειγµατοληψίας και επιτόπιων µετρήσεων και
αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητος του υδατικού περιβάλλοντος µε τις χρήσεις που
καθορίζει η παρούσα απόφαση, σε συνδυασµό µε υφιστάµενους ή προβλεπόµενους σταθµούς
υδροµέτρησης ή µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών µε πρότυπες µεθόδους
αναφοράς, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις και µε συχνότητες κατάλληλες για τη συνολική
παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων ποιότητας και την επίτευξη των ποιοτικών
στόχων, γίνεται από τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία της παρ. 3, από κοινού µε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που έχει και τον συντονισµό του
σχεδιασµού και της λειτουργίας των δικτύων αυτών.
Είναι δυνατόν το ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε. εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εφαρµογή της
παρούσας απόφασης, να προβαίνει αυτοτελώς στο σχεδιασµό δικτύου ελέγχου,
ενηµερώνοντας σχετικά και τα παραπάνω καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία. Στη προκειµένη
περίπτωση τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία εκφράζουν αιτιολογηµένη γνώµη πριν από την
εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.
Φορείς λειτουργίας σταθµών µπορεί να είναι οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες στα πλαίσια των
οποίων λειτουργούν σταθµοί µέτρησης οι φορείς της παρ. 3, οι ενδιαφερόµενοι και άµεσα
επηρεαζόµενοι ΟΤΑ, οι ∆ηµοτικές ή ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή Οργανισµοί, που είναι και
αρµόδιοι για τη καταλληλότητα των επί µέρους χρήσεων των νερών σύµφωνα µε τη κείµενη
Νοµοθεσία.
Οι φορείς λειτουργίας του δικτύου σταθµών οφείλουν να αποστέλλουν συστηµατικά στο
ΥΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ετήσια ενηµερωτική έκθεση.
Η έκθεση αυτή που αναφέρεται στα αποτελέσµατα των µετρήσεων των αναλύσεων,
συντάσσεται µε βάση οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. σε συνεργασία
µε τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία που ορίζονται στην παρ. 3, µέσα σε ένα εξάµηνο από τη
δηµοσίευση της παρούσας απόφασης.
Η έκθεση αυτή που αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ενηµέρωση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και τη περαιτέρω παροχή εκ µέρους του των απαιτουµένων πληροφοριών προς
την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοινοποιείται και στα καθ’ ύλη Υπουργεία της παρ.
3.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων από τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια που
προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, η αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία του
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που εισηγείται την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, από κοινού
µε τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Καθ’ ύλη αρµοδίων σύµφωνα µε την παρ.3 Υπουργείων,
αποστέλλει έγκαιρα στο ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. όλα τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν αναγκαία την

έκδοση της απόφασης αυτής. Η ενηµέρωση αυτή αποσκοπεί στην εκτέλεση των απαραιτήτων
ενεργειών για την έγκαιρη αποστολή από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. της απαιτουµένης
πληροφόρησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν στη κατάρτιση των γενικών προγραµµάτων της παρ.
1 και στο σχεδιασµό δικτύου σταθµών ελέγχου της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2, εκτός των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Βιοµηχανίας,
Ενεργείας και Τεχνολογίας είναι κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
Νοµοθεσίας και ανάλογα µε τις χρήσεις που καθορίζει η παρούσα Απόφαση:
α) Για την παραγωγή πόσιµου νερού:
Το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει άµεση κατά κύριο
λόγο αρµοδιότητα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, η και
το ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. εφόσον πρόκειται για εταιρίες, οργανισµούς η επιχειρήσεις Ύδρευσηςαποχέτευσης, που εποπτεύονται από αυτό.
β) Για τα νερά διαβίωσης ψαριών και καλλιέργειας ψαριών και καλλιέργειας
οστρακοειδών:
Το Υπουργείο Γεωργίας έχει άµεση κατά κύριο λόγο αρµοδιότητα, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για την αστυνόµευση και εποπτεία εφαρµογής των µέτρων
και µε το Υπουργείο Υγείας- Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων για την υγιεινότητα των
αλιευµάτων.
γ) Για τα νερά κολύµβησης
Το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει άµεση κατά κύριο
λόγο αρµοδιότητα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για την
αστυνόµευση και την εποπτεία εφαρµογής των µέτρων.
4.α) Οι δειγµατοληψίες, οι επιτόπιες µετρήσεις, και η µεταφορά των δειγµάτων, γίνονται
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή τον καθ’ ύλην αρµόδιο φορέα ελέγχου ή λειτουργίας
που ορίζεται στις παρ. 2 και 3. Οι εργαστηριακές αναλύσεις γίνονται κατά προτεραιότητα
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Ο συντονισµός όλων των παραπάνω λειτουργιών γίνεται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.) σύµφωνα µε τη παρ. 2
του παρόντος άρθρου. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Οικονοµικών που
ασκεί εποπτεία στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και του κατά περίπτωση αρµόδιου σύµφωνα
µε τα παραπάνω Υπουργού, είναι δυνατόν για την απρόσκοπτη εφαρµογή της παρούσας
απόφασης, να καθορίζεται άλλος φορέας που θα αναλάβει το έργο αυτό, ο τρόπος και η
διαδικασία στελέχωσης του καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα µέσα εκτέλεσης
του έργου της παραγράφου αυτής.
β) Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών είναι δυνατόν το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
αυτοτελώς να ενισχύει την λειτουργία του δικτύου σταθµών µε σκοπό την άµεση
αντιµετώπιση των περιστατικών αυτών.
Άρθρο 6.
Η εφαρµογή των µέτρων της παρούσας Απόφασης δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να
οδηγήσει άµεσα ή έµµεσα στην υποβάθµιση της υπάρχουσας ποιότητας των επιφανειακών
νερών που προορίζονται για τις χρήσεις που ορίζονται στις επιµέρους διατάξεις της.
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Α. Γλυκά νερά.
Όταν τα επιφανειακά νερά µε τις χρήσεις που καθορίζει η παρούσα απόφαση
περιορίζονται µέσα στα όρια ενός Νοµού, είναι δυνατόν µε απόφαση του Νοµάρχη που
εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη κοινή εισήγηση της αρµόδιας περιφερειακής υπηρεσίας
του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και της περιφερειακής Υπηρεσίας του καθ’ ύλη αρµοδίου σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 5 Υπουργείου, να συµπληρώνονται µε πρόσθετες παραµέτρους, ή να
τροποποιούνται προς το αυστηρότερο τα παραρτήµατα Ι έως VII του άρθρου 10 εφόσον το
µέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο:
α) για τη βελτίωση της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και της υγείας, µέσα στα
πλαίσια των διατάξεων της ισχύουσας Νοµοθεσίας.
β) για τη προσαρµογή στη τεχνική και επιστηµονική πρόοδο µε βάση τις διαδικασίες που
έχουν ορισθεί για κάθε περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
2. Όταν τα επιφανειακά νερά µε τις καθοριζόµενες από την παρούσα απόφαση χρήσεις
εκτείνονται σε δύο η περισσότερους Νοµούς, είναι δυνατόν µε κοινή απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και των καθ’ ύλη αρµοδίων Υπουργών κατά τα οριζόµενα στη παρ. 3 του
άρθρου 5 της παρούσας, που εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση των περιφερειακών τους
Υπηρεσιών, να συµπληρώνονται µε πρόσθετες παραµέτρους ή να τροποποιούνται προς το
αυστηρότερο τα Παραρτήµατα I έως VII της παρούσας εφόσον το µέτρο αυτό κρίνεται
αναγκαίο:
α) για τη βελτίωση της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και της υγείας, µέσα στα
πλαίσια των διατάξεων της ισχύουσας Νοµοθεσίας,
β) για τη προσαρµογή στη τεχνική και επιστηµονική πρόοδο µε βάση τις διαδικασίες που
έχουν ορισθεί για κάθε περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
3. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να
τροποποιούνται προς το αυστηρότερο ή ελαστικότερο οι επιθυµητές τιµές των
Παραρτηµάτων ανάλογα µε την υφιστάµενη κατάσταση των αποδεκτών και τα υφιστάµενα ή
σχεδιαζόµενα προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος και της ∆ηµόσιας Υγείας. Στη
προκειµένη περίπτωση οι επιθυµητές τιµές δεν µπορούν να υπερβούν τις αντίστοιχες
ανώτατες επιτρεπόµενες τιµές των παραρτηµάτων.
Β) Παράκτια και υφάλµυρα νερά.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Π.ΧΩ.∆Ε. και των καθ’ ύλη αρµοδίων Υπουργών κατά
τα οριζόµενα στη παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας που εκδίδεται µετά από σχετική
εισήγηση των περιφερειακών τους Υπηρεσιών, είναι δυνατόν να συµπληρώνονται µε
πρόσθετες παραµέτρους ή να τροποποιούνται προς το αυστηρότερο τα Παραρτήµατα I έως
VII της παρούσας εφόσον το µέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο:
α) για τη βελτίωση της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και της υγείας, µέσα στα
πλαίσια των επιταγών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
β) για τη προσαρµογή στη τεχνική και επιστηµονική πρόοδο µε βάση τις διαδικασίες που
έχουν ορισθεί για κάθε περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Άρθρο 8
Λήψη µέτρων
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. από κοινού µε τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία που ορίζει η
παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, η µεµονωµένα, ύστερα από γνώµη των παραπάνω
Υπουργείων, αποστέλλει αιτιολογηµένη εισήγησή προς κάθε φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, από τις δραστηριότητες του οποίου υπάρχει κίνδυνος να

επηρεασθούν ή να υποβαθµιστούν οι προβλεπόµενες από την παρούσα απόφαση χρήσεις των
επιφανειακών νερών κάθε περιοχής, για τη λήψη ενδεδειγµένων και καταλλήλων µέτρων για
τη προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και του υδατικού περιβάλλοντος και τη τήρηση
εφαρµογής των ποιοτικών παραµέτρων των χρήσεων των νερών του παρόντος άρθρου που
προβλέπει η παρούσα Απόφαση. Τα παραπάνω Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν στο
Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ετήσια ενηµερωτική έκθεση για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων
προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και την κοινοποιούν στα συναρµόδια Υπουργεία.
Άρθρο 9
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
α) Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιµωρούνται µε τις παρακάτω ποινές εκτός αν
προβλέπονται αυστηρότερες από την κείµενη Νοµοθεσία.
Ι. Με φυλάκιση τουλάχιστον εξ (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή που κυµαίνεται από
400.000 δρχ. µέχρι 800.000 δρχ. τιµωρείται όποίος εκ προθέσεως θέτει σε κίνδυνο στη
∆ηµόσια Υγεία η ρυπαίνει και υποβαθµίζει το υδάτινο περιβάλλον µε τις χρήσεις που
προβλέπει η παρούσα απόφαση.
2. Όποιος προκαλεί εκ προθέσεως σοβαρές βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον η τη ∆ηµόσια
Υγεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους και χρηµατική ποινή που κυµαίνεται από
700.000 δρχ. µέχρι 2.000.000 δρχ.
3. Όποιος από αµέλεια γίνεται υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιµωρείται µε φυλάκιση.
Παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα απαλλαγής από κάθε ποινή, εάν µε τη θέλησή του
εξουδετερώσει τη προκληθείσα ζηµία η αποτρέπει τον δυνάµενο να επέλθει κίνδυνο η ζηµία
ή συντελέσει ειδοποιώντας έγκαιρα τις αρµόδιες αρχές, στην εξουδετέρωση του κινδύνου ή
της ζηµίας καταβάλλοντας συγχρόνως και τις σχετικές δαπάνες.
Η ποινική ευθύνη που προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι
ανεξάρτητη από την τυχόν αστική ευθύνη του ζηµιώσαντα έναντι του ζηµιωθέντα.
β)Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:
Ι. Οι υπαίτιοι δυσµενών επιπτώσεων στη ∆ηµόσια Υγεία, η ρύπανσης η υποβάθµισης του
υδάτινου Περιβάλλοντος µε τις χρήσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση τιµωρούνται µε
απόφαση του οικείου Νοµάρχη µε πρόστιµο που φθάνει µέχρι 600.000 δρχ. που µπορεί να
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Τα παραπάνω επιβληθέντα πρόστιµα καταπίπτουν
υπέρ του οικείου ∆ήµου η Κοινότητας του Νοµού όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
2.Στον υπαίτιο ρύπανσης η υποβάθµισης του περιβάλλοντος και προσβολής της ∆ηµόσιας
Υγείας, είναι δυνατόν ο οικείος Νοµάρχης να προβαίνει σε προσωρινή µέχρι
αποκαταστάσεως της προκληθείσας ζηµίας, η οριστική άρση της χορηγηθείσας σ’ αυτόν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας άδειας.
Άρθρο 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Τα παραρτήµατα είναι διαθέσιµα στη Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΝΥΑΕ)
Άρθρο 11
Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα υπουργική απόφαση καταργείται. Κατά
τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, όπου δεν αντίκεινται οι σχετικές υγειονοµικές διατάξεις.
Άρθρο 12
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
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