
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 182314/1241 
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 

8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β'2075), σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 

2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 

υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υπο-

βάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης 

Ιουνίου 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύ-

ρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α' 136) και 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παράγραφος 1ζ) του 
Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματι-
κά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων κ.λπ. (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 
(101 Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 "Προστασία και δια-
χείριση των υδάτων - εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000" (Α' 280) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α' 29) και στη 
συνέχεια με το άρθρο 24 του Ν. 4315/2014 (Α'269) και 
ειδικότερα των άρθρων 2,4,5, 6,7,8,9 (παρ.3),10,11,12, 
13 και 14 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ........του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» (Α'54), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο πέμπτο (παρ.2) του Ν. 4117/2013 (Α'29) και ειδικό-
τερα των άρθρων 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 και 17 αυτού.

4. Τις διατάξεις της Ενότητας Α' του Ν. 4042/2012 «Ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος -Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρι-
σης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α'24).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 2006/118/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 (EEL 372/27-12-2006).

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/80/ΕΕ της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2014 (EEL 182/
21-6-2014).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ....κ.λπ.» (Α’ 190).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'98) στη συνέχεια τρο-
ποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του 
Ν. 4320/2015 (Α'29).

9. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων....και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Τουρισμού» (Α' 114).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

12. Την υπ’ αριθ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Β'679).

13. Την με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 2076).

14. Την με αριθ. Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού « Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β'2076).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2888

30519



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30520 Τεύχος Β’ 2888/12.09.2016

15. Την με αριθ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Β' 2183).

16. Την με αρ. 20476/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, "περί διορισμού του Ιάκωβου Γκανούλη στη 
θέση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ" 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 342).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Παράρτη-
μα II του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β'2075), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση 
του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
20ης Ιουνίου 2014, που έχει δημοσιευθεί στην ελληνι-
κή γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EEL 182/52/2014), ώστε, με την προσθήκη 
α) νέων κριτηρίων κατά τον καθορισμό των ανώτερων 
αποδεκτών τιμών για τους ρύπους και των δεικτών ρύ-
πανσης στα υπόγεια νερά, β) νέων ρύπων στον κατάλογο 
ρύπων και γ) νέων πληροφοριών που συμβάλλουν στη 
διαφάνεια της αξιολόγησης της χημικής κατάστασης 
των υπόγειων υδάτων, να επιτυγχάνεται πληρέστερα 
ο σκοπός της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το Πα-
ράρτημα II του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 
κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται σύμφωνα 
με το Παράρτημα του άρθρου 2, το οποίο προσαρτάται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2 
(άρθρο 1 οδηγίας 2014/807ΕΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το Παράρτημα II (παράρτημα II αντίστοιχα της οδη-

γίας 2006/118/ΕΚ) του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 39626/
2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται 
ως ακολούθως:

1. Στο μέρος Α, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3) Όταν σημειώνονται υψηλά επίπεδα υποβάθρου ου-
σιών ή ιόντων ή των δεικτών τους λόγω φυσικών υδρο-
γεωλογικών φαινομένων, αυτά τα επίπεδα υποβάθρου 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των ανώτερων 
αποδεκτών τιμών στα σχετικά υπόγεια υδατικά συστή-
ματα. Κατά τον καθορισμό των επιπέδων υποβάθρου, 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές-κριτήρια:

α) Ο καθορισμός των επιπέδων υποβάθρου, πρέπει 
να βασίζεται στον χαρακτηρισμό των συστημάτων 

υπόγειων υδάτων σύμφωνα με το παράρτημα II του 
Π.δ. 51/2007, καθώς και στα αποτελέσματα της παρα-
κολούθησης σύμφωνα με το παράρτημα V του ίδιου δια-
τάγματος. Η στρατηγική παρακολούθησης και ερμηνείας 
των δεδομένων πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός 
ότι οι συνθήκες ροής και η χημεία των υπόγειων υδάτων 
ποικίλλουν τόσο πλάγια όσο και κατακόρυφα.

β) Στην περίπτωση που διατίθενται μόνο περιορισμένα 
δεδομένα παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων, θα 
πρέπει να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα και, εν 
τω μεταξύ, τα επίπεδα υποβάθρου θα πρέπει να καθο-
ρίζονται με βάση τα περιορισμένα δεδομένα παρακο-
λούθησης, κατά περίπτωση με μια απλουστευμένη προ-
σέγγιση, χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο δειγμάτων 
για τα οποία οι δείκτες δεν δείχνουν κάποια ανθρώπινη 
παρέμβαση. Πληροφορίες για γεωχημικές μεταβιβάσεις 
και διαδικασίες πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη, 
εφόσον είναι διαθέσιμες.

γ) Όταν δεν διατίθενται επαρκή δεδομένα παρακολού-
θησης των υπόγειων υδάτων και οι πληροφορίες για τις 
γεωχημικές μεταφορές και διαδικασίες είναι ανεπαρκείς, 
θα πρέπει να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα και 
πληροφορίες και, εν τω μεταξύ, τα επίπεδα υποβάθρου 
πρέπει να εκτιμώνται κατά περίπτωση, με βάση τα στα-
τιστικά αποτελέσματα για το ίδιο είδος υδροφόρων ορι-
ζόντων σε άλλες περιοχές, για τους οποίους υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα παρακολούθησης».

2. Στην παράγραφο 1 του μέρους Β, προστίθενται οι 
ακόλουθες εγγραφές:

«Νιτρώδη άλατα
(Ολικός) φώσφορος /Φωσφορικά άλατα
Για τον (ολικό) φωσφόρο ή για τα φωσφορικά άλατα 

είναι δυνατόν να καθορίζονται ανώτερες αποδεκτές τι-
μές.»

3. Το μέρος Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέρος Γ
Πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχει η αρμόδια 

αρχή όσον αφορά τους ρύπους και τους δείκτες τους για 
τους οποίους έχουν ορισθεί ανώτερες αποδεκτές τιμές.

Η αρμόδια αρχή για την κατάρτιση ή αναθεώρηση 
των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποτα-
μών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του 
Ν. 3199/2003 (Α'280), όπως αντικαταστάθηκε με την πα-
ράγραφο 1, περ. ζ του άρθρου πέμπτου του Ν. 4117/2013 
(Α' 29), μεριμνά ώστε στα εν λόγω Σχέδια Διαχείρισης 
τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
Π.δ. 51/2007, να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόσθηκε η διαδικασία 
του Μέρους Α του παρόντος Παραρτήματος.

Ειδικότερα, η ανωτέρω αρμόδια αρχή παρέχει:
α) πληροφορίες για καθένα από τα συστήματα ή τις 

ομάδες συστημάτων υπόγειων υδάτων που χαρακτηρί-
ζονται ως απειλούμενα (as being at risk). Στις πληροφο-
ρίες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

αα) το μέγεθος των συστημάτων,
ββ) κάθε ρύπο ή δείκτη ρύπανσης που χαρακτηρίζει 

συστήματα υπόγειων υδάτων που χαρακτηρίζονται ως 
απειλούμενα,
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γγ) τους ποιοτικούς στόχους για το περιβάλλον με τους 
οποίους συνδέεται ο κίνδυνος, περιλαμβανομένων των 
πραγματικών ή δυνητικών θεμιτών χρήσεων ή λειτουρ-
γιών του συστήματος υπόγειων υδάτων, καθώς και τη 
σχέση μεταξύ των συστημάτων υπόγειων υδάτων και 
των συνδεόμενων με αυτά επιφανειακών υδάτων και 
των άμεσα εξαρτώμενων χερσαίων οικοσυστημάτων,

δδ) στην περίπτωση ουσιών που απαντούν στη φύση, 
τα φυσιολογικά επίπεδα υποβάθρου στα συστήματα 
υπόγειων υδάτων,

εε) πληροφορίες σχετικά με τις υπερβάσεις σε περί-
πτωση υπέρβασης των ανώτερων αποδεκτών τιμών,

β) τις ανώτερες αποδεκτές τιμές, ανεξαρτήτως εάν 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής 
λεκάνης απορροής ή του τμήματος της περιοχής λεκά-
νης απορροής διεθνούς ποταμού που βρίσκεται στην 
ελληνική επικράτεια, ή σε επίπεδο ενός συστήματος ή 
μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων,

γ) τη σχέση μεταξύ των ανώτερων αποδεκτών τιμών 
και καθενός από τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) των παρατηρούμενων επιπέδων υποβάθρου, για 
τις ουσίες που απαντούν στη φύση,

ββ) των συνδεόμενων επιφανειακών υδάτων και των 
άμεσα εξαρτώμενων χερσαίων οικοσυστημάτων,

γγ) των περιβαλλοντικών ποιοτικών στόχων και άλλων 
προτύπων για την προστασία των υδατικών πόρων, που 
ισχύουν σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο,

δδ) οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας που αφο-
ρά την τοξικολογία, την οικοτοξικολογία, την εμμονή, 
το δυναμικό βιοσυσσώρευσης και την τάση διασποράς 
των ρύπων,

δ) τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των επιπέ-
δων υποβάθρου, σύμφωνα με τις αρχές- κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του μέρους Α,

ε) τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν καθοριστεί 
ανώτερες αποδεκτές τιμές για τους ρύπους και τους δεί-
κτες που περιλαμβάνονται στο μέρος Β,

στ) τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης της χημικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανο-
μένου του επιπέδου, της μεθόδου και της περιόδου συ-
γκέντρωσης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, 
του ορισμού του αποδεκτού βαθμού υπέρβασης και της 
μεθόδου υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά-
γραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) και την παράγραφο 3 του 
παραρτήματος III.

Εφόσον οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στα εδάφια α) έως στ) δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, η ως 
άνω αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να περιλαμβάνεται στα 
εν λόγω Σχέδια Διαχείρισης, η σχετική τεκμηρίωση».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης  και Τουρισμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος  και Ενέργειας Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ




