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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ
34Α/17-3-1983) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 70Α/21-5-1984).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137Α/26-7-1985) και των άρθρων 9 και 13 του Π.∆/τος
437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
157Α/19-9-1985).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 10, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/16-10-1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος » (ΦΕΚ 160Α/16-10-1986).
4. Τις διατάξεις του Ν.1515/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18Α/1985) και του 1561/1985
«Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας της ευρύτερης περιοχής της
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148Α/1985), και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 11 παρ. 2,3 και 12 και των άρθρων 13 των Νόµων αυτών όπως τα τελευταία
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του
Ν.1650/1986.
5. Την οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17-12-1979 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
6. Την υπ΄αριθ. ∆Κ 20862/2-8-85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας»
(ΦΕΚ 481β/2-8-1985), αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με αυτήν την Υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 καθώς και η συµµόρφωση µε
τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 80/68/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της 17-12-1970 «Περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται
από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες», ώστε να προλαµβάνεται ή να µειώνεται κατά το δυνατόν
η ρύπανση των υπόγειων νερών από τις ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου
9 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή της παρούσας µε τους όρους:
Α. «Υπόγεια νερά» νοούνται όλα τα νερά που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους στη ζώνη κορεσµού και σε άµεση επαφή µε το έδαφος ή το υπέδαφος,
Β. «άµεση απόρριψη» νοείται η διοχέτευση στα υπόγεια νερά ουσιών που αναφέρονται στο
Παράρτηµα του άρθρου 9 της παρούσας χωρίς διέλευση από το έδαφος ή το υπέδαφος
Γ. «έµµεση απόρριψη» νοείται η διοχέτευση στα υπόγεια νερά ουσιών που αναφέρονται στο
παράρτηµα του άρθρου 9 της παρούσας µετά από το έδαφος ή το υπέδαφος,

∆. «ρύπανση» εκτός της γενικής έννοιας του όρου που προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.
1650/1986, νοείται ειδικότερα η άµεση ή έµµεση απόρριψη ουσιών ή ενέργειας που
πραγµατοποιείται από τον άνθρωπο στα υπόγεια νερά και έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα να
θέσει σε κίνδυνο την Υγεία ή τον εφοδιασµό µε νερό, να βλάψει το έµβιο δυναµικό και το
υδατικό οικοσύστηµα ή να παρεµποδίσει άλλες νόµιµες χρήσεις των νερών.
Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται:
Α. Για τις απορρίψεις υγρών αποβλήτων που προέρχονται από µεµονωµένες κατοικίες που
δεν έχουν συνδεθεί µε αποχετευτικό δίκτυο και βρίσκονται έξω από τις προστατευόµενες
ζώνες συλλογής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Β. Για τις απορρίψεις για τις οποίες διαπιστώνεται από την αρµόδια για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86, ότι περιέχουν τις
ουσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 9 της παρούσας, σε ποσότητες και
συγκεντρώσεις αρκετά µικρές, ώστε να αποκλείεται κάθε παρών ή µελλοντικός κίνδυνος
υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων νερών.
Γ. Για απορρίψεις υλικών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες.
Άρθρο 4
Μέτρα-προκαταρκτική έρευνα
1. Απορρίψεις στα υπόγεια νερά, των επικινδύνων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα
του άρθρου 9 της παρούσας, επιτρέπονται εφ΄όσον προηγουµένως έχει χορηγηθεί στον
ενδιαφερόµενο η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 του Ν. 1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών
όρων του έργου ή της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται οι απορρίψεις αυτές. Η
έγκριση αυτή εκτός των άλλων καθορίζει στην προκειµένη περίπτωση και τους όρους των
απορρίψεων σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας.
2. Προκειµένου να µην υπεισέρχονται στα υπόγεια νερά οι ουσίες που αναφέρονται στον
κατάλογο Ι ή να περιορίζεται η εισαγωγή σ΄αυτά των ουσιών που αναφέρονται στον
κατάλογο ΙΙ του παραρτήµατος του άρθρου 9 της παρούσας, λαµβάνονται τα ακόλουθα
µέτρα:
α. απαγορεύεται κάθε άµεση απόρριψη των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι του
παραρτήµατος (άρθρο 9)
β. i. Επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής σε προκαταρκτική έρευνα:
o κάθε άµεσης απόρριψης που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήµατος (άρθρο
9)
o κάθε ενέργειας διάθεσης ή απόθεσης µε σκοπό τη διάθεση αυτών των ουσιών των
καταλόγων Ι και ΙΙ του παραρτήµατος (άρθρο 9), που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε
έµµεση απόρριψη,
ii. µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, ή επιτρέπει τις αναφερόµενες στο
προηγούµενο εδάφιο (i) απορρίψεις σύµφωνα µε την παράγρ.1 του παρόντος του
άρθρου ή δεν επιτρέπει τις απορρίψεις εφ΄οσον διαπιστώνεται ότι οι ενέργειες αυτές
ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθµιση των υπόγειων νερών.
iii. η προκαταρκτική έρευνα περιλαµβάνει:
o µελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης
o µελέτη της εκάστοτε διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους.
3. Σε περίπτωση που από την προκαταρκτική έρευνα εξακριβωθεί ότι τα υπόγεια νερά στα
οποία προβλέπεται η απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι, είναι εντελώς
ακατάλληλα για κάθε άλλη χρήση, ιδίως για οικιακές ή αγροτικές χρήσεις είναι δυνατόν,
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ή του
οικείου Νοµάρχη κατά περίπτωση, να επιτραπεί η απόρριψη των ουσιών αυτών σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφ΄όσον η παρουσία τους δεν εµποδίζει την
εκµετάλλευση των εδαφικών πόρων.

4. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ή του οικείου Νοµάρχη κατά περίπτωση είναι
δυνατόν να επιτραπούν απορρίψεις των επικινδύνων ουσιών του καταλόγου Ι του
Παραρτήµατος (άρθρο 9), που προέρχονται από την επανέγχυση στο ίδιο υδατικό στρώµα,
των νερών από γεωθερµικές χρήσεις, των νερών που αντλούνται από ορυχεία ή λατοµεία
ή των νερών που αντλούνται κατά η διάρκεια ορισµένων κατασκευαστικών έργων.
5. Σε περίπτωση τεχνητής αναπλήρωσης των υπογείων νερών δηλαδή επαντροφοδότησής
τους για τη δηµόσια διαχείρισή τους η κατά περίπτωση αρµόδια για τη χορήγηση της
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αρχή ( άρθρο 4 του Ν. 1650/1986) καθορίζει τους όρους
για την πραγµατοποίηση της τεχνητής αναπλήρωσης ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος
ρύπανσης των υπόγειων νερών.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και όροι για τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια νερά.
1. Προκειµένου να επιτραπούν απορρίψεις των επικίνδυνων ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ
του Παραρτήµατος (άρθρο 9) σύµφωνα µε την παραγ.1 του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των υπόγειων νερών από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του Ν. 1650/86
β. τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων για την αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων
νερών από τις επικίνδυνες ουσίες των κατάλόγων Ι και ΙΙ του Παραρτήµατος (άρθρο 9)
της παρούσας.
γ. τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων προκειµένου σε επικίνδυνες ουσίες να µην
µπορούν να φθάσουν σε άλλα υδατικά συστήµατα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήµατα.
2. Όροι για τις απορρίψεις επικινδύνων ουσιών.
Όταν από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί η άµεση
απόρριψη που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 άρθρου 4 της παρούσας ή όταν µια
ενέργεια για τη διάθεση υγρών αποβλήτων που οδηγεί αναπόφευκτα, σε έµµεση
απόρριψη, επιτρέπεται σύµφωνα µε το εδάφιο Β (ii) της παραγ. 2 του άρθρου 4, οι
περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 1650/86 εκτός των άλλων
πρέπει να καθορίζουν:
o τον τόπο της απόρριψης
o τις µεθόδους διάθεσης ή απόθεσης που χρησιµοποιούνται
o τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τη φύση και τη συγκέντρωση
των ουσιών που υπάρχουν στα προς διάθεση ή προς απόθεση υλικά, τα χαρακτηριστικά
του αποδέκτη καθώς και την εγγύτητα ζωνών συλλογής νερών ιδιαίτερα πόσιµου, θερµού
και µεταλλικού νερού
o τη µέγιστη αποδεκτή ποσότητα, κατά τη διάρκεια µίας ή περισσοτέρων καθορισµένων
περιόδων των υλικών προς διάθεση ή προς απόθεση, τα οποία περιέχουν ουσίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 9 της παρούσας, και αν είναι δυνατόν, αυτών
των ιδίων των ουσιών καθώς και τους κατάλληλους όρους που έχουν σχέση µε τη
συγκέντρωσή τους
o στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια α και βi της παραγρ. 2 του άρθρου 4, της
παρούσας, τις τεχνικές προφυλάξεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για να εµποδιστεί κάθε
απόρριψη στα υπόγεια νερά των ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι, για να
αποφευχθεί κάθε ρύπανση αυτών των νερών από τις ουσίες που αναφέρονται στον
κατάλογο ΙΙ,
o τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο των αποβλήτων που εκκενώνονται στα
υπόγεια νερά
o εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέτρα που επιτρέπουν την παρακολούθηση της ποιότητας
των υπόγειων νερών
3. Η απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια νερά επιτρέπεται σύµφωνα µε την
παραγρ.1 του άρθρου 4, εφόσον έχουν ληφθεί εκ µέρους του ενδιαφεροµένου όλες οι
τεχνικές προφυλάξεις για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στην παραγρ. 2 του
άρθρου αυτού.

4. η απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών στα υπόγεια νερά, δεν επιτρέπεται από την κατά
περίπτωση αρµόδια αρχή (άρθρο 4 Ν. 1650/86) εφόσον:
o ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι δεν δύναται να τηρήσει τους επιβαλλόµενους σ΄αυτόν
όρους, ή
o αρµόδια για τη χορήγηση της έγκρισης αρχή διαπιστώσει ότι υφίσταται η αδυναµία αυτή
στον ενδιαφερόµενο.
5. η τήρηση των αναφεροµένων στην παραγ.2 του άρθρου αυτού όρων που καθορίζονται µε
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ή δραστηριότητας σύµφωνα µε την
παραγ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης απόφασης, επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε (4)
χρόνια από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή µε την ίδια διαδικασία του άρθρου 4 του
Ν.1650/86.
Στην περίπτωση αυτή η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είτε ανανεώνεται, είτε
ανακαλείται ή τροποποιείται λόγω µεταβολής της κατάστασης του φυσικού αποδέκτη.
6. ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1650/86.
Άρθρο 6
Ενηµέρωση
1. Κάθε Νοµάρχης που επιτρέπει µε τη χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα
µε την παραγ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, απορρίψεις σε υπόγεια νερά των
επικινδύνων ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ του άρθρου 9 αυτής υποβάλλει ετήσια
ενηµερωτική αιτιολογηµένη έκθεση στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. Η ενηµερωτική αυτή
έκθεση συνοδεύεται µε κατάσταση του είδους, της ποσότητας και της συγκέντρωσης των
απορρίψεων που πραγµατοποιούνται στα υπόγεια νερά και περιλαµβάνει:
Α. τον αριθµό των τυχόν χορηγηθεισών εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων τους λόγους
πιθανής ανάκλησης ή τροποποίησης ή µη χορήγησής τους.
Β. τα αποτελέσµατα των προκαταρκτικών ερευνών που προβλέπονται στην παραγ. 2 του
άρθρου 4 της παρούσας και
Γ. τα αποτελέσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιούνται στην περιοχή σύµφωνα µε την
παραγ.6 του άρθρου 5 της παρούσας.
2.Στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. τηρείται αρχείο των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που
έχουν χορηγηθεί για τις έµµεσες απορρίψεις ουσιών του καταλόγου Ι και τις άµεσες
απορρίψεις ουσιών του καταλόγου ΙΙ του παραρτήµατος (άρθρο 9) σύµφωνα µε το άρθρο 4.
3. Με βάση τα προαναφεροµενα στοιχεία η ∆/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. παρέχει και τη σχετική ενηµέρωση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ’εφαρµογή της παρούσας απόφασης καλύπτονται από
τις ισχύουσες διατάξεις για το επαγγελµατικό απόρρητο, εκτός αν πρόκειται για δηµοσίευση
γενικών πληροφοριών ή µελετών που δεν περιέχουν ενδείξεις ατοµικές για επιχειρήσεις ή
ενώσεις επιχειρήσεων.
Άρθρο 7
Μεταβατική διάταξη
1. Οσοι ήδη µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, διενεργούν απορρίψεις στα
υπόγεια νερά των επικινδύνων ουσιών που αναφέρονται στους καταλόγους Ι και ΙΙ του
παραρτήµατος του άρθρου 9 της παρούσας οφείλουν να τηρούν τους όρους που
προβλέπονται από την τυχόν χορηγηθείσα σ΄αυτούς άδεια.
2. Εφ΄όσον οι διενεργούντες απορρίψεις δεν έχουν λάβει µέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσης απόφασης την προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις άδεια, οφείλουν για
τη διασφάλιση της προστασίας των υπόγειων νερών µέσα σε προθεσµία 2 µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, να ενηµερώσουν τον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε ή το Νοµάρχη και να ζητήσουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
υποβάλλοντας και τα απαιτούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/86.
Άρθρο 8
Κυρώσεις

Σε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συµβάλλει στην πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθµισης του
περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας
απόφασης, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/86.
Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων προκειµένου για τις περιοχές των
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. 1515/85 και τους άρθρου 13 του Ν. 1561/1985, όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 παρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86.
Μέχρι να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στις παραπάνω διατάξεις των
άρθρων 30 και 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/86 εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις του Α.Ν. 2580/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ 237Α/1940), όπως
ισχύει:
Άρθρο 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ο κατάλογος Ι περιλαµβάνει τις µεµονωµένες ουσίες που ανήκουν στις οικογένειες και
οµάδες ουσιών που απαριθµούνται πιο κάτω, µε εξαίρεση τις ουσίες που θεωρούνται
ακατάλληλες για τον κατάλογο Ι, σε συνάρτηση µε το µικρό κίνδυνο τοξικότητας,
ανθεκτικότητας και βιοσυσσώρευσης.
Τέτοιες ουσίες οι οποίες λόγω τοξικότητας, ανθεκτικότητας και βιοσυσσωρεύσεως είναι
κατάλληλες για τον κατάλογο ΙΙ, πρέπει να κατατάσσονται στον κατάλογο ΙΙ.
1. Οργανοαλογόνες ενώσεις και ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν τη δηµιουργία τέτοιων
ενώσεων στο υδάτιον περιβάλλον.
2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις
3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
4. Ουσίες που έχουν ιδιότητες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τερατογόνες σε υδάτινο
περιβάλλον ή δια µέσου αυτού.
5. Υδράργυρος και ενώσεις υδραργύρου
6. Κάδµιο και ενώσεις καδµίου
7. Ανόργανα άλατα και υδρογονάνθρακες
8. Κυανιούχα.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ο κατάλογος ΙΙ περιλαµβάνει τις ουσίες και τις κατηγορίες ουσιών στις οικογένειες και
οµάδες ουσιών που απαριθµούνται πιο κάτω και που θα µπορούσαν να έχουν βλαπτικό
αποτέλεσµα για τα υπόγεια ύδατα.
1. Τα ακόλουθα µεταλλοειδή και µέταλλα καθώς και οι ενώσεις τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ψευδάργυρος
Χαλκός
Νικέλιο
Χρώµιο
Μόλυβδος
Σελήνιο
Αρσενικό
Αντιµόνιο
Μολυβδένιο
Τιτάνιο

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Κασσίτερος
Βάριο
Βηρύλιο
Βόριο
Ουράνιο
Βανάδιο
Κοβάλτιο
Θόλλιο
Τελλούριο
Αργυρος

2. Βιοκτόνα και παράγωγά τους που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο Ι.
3. Ουσίες που έχουν βλαπτικό αποτέλεσµα στη γεύση ή και στην οσµή των υπόγειων
νερών, καθώς και ενώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη δηµιουργία τέτοιων
ουσιών στα νερά και να τα κάνουν ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση.
4. Τοξικές ή ανθεκτικές οργανοπυριτικές ενώσεις και ουσίες που µπορούν να
προκαλέσουν τη δηµιουργία τέτοιων ενώσεων στα νερά, µε εξαίρεση εκείνες που
είναι βιολογικά αβλαβείς ή εκείνες που µετασχηµατίζονται γρήγορα µέσα στο νερό
σε ουσίες αβλαβείς.
5. Ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου και απλός φώσφορος
6. Φθοριούχα
7. Αµµώνιο και νιτρώδη.
Άρθρο 10
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.
Άρθρο 11
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 1988
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