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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των
νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα
του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοι−
νής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει. .....................................................
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Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως 28.6.2013.
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Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε−
ωτικής εργασίας – νυχτερινή εργασία πέραν της
υποχρεωτικής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»........................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 190126
(1)
Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής
υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών
που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευ−
σης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4
της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής από−
φασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρω−
ση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις
διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2, 3, 4) και του άρθρου
2 (παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι−

καίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65
του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3), 28, 29
και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περι−
βάλλοντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε
με την Ενότητα Α΄ του Ν. 4042/2012 (Α΄60) και το άρθρο
30 με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α΄ 101) και στη συ−
νέχεια το ίδιο άρθρο με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002
(Α΄ 91) και με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 «Προστασία και
διαχείριση των υδάτων − εναρμόνιση με την οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατά−
ξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «Για τη
προστασία των Υδάτων από τη νιτρορύπανση Γεωργι−
κής Προέλευσης» (EEL −375/1/31.12.1991).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύ−
πανση γεωργικής προέλευσης» (Β΄ 519).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19652/1906/1999 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών
που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης−
Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις πα−
ραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’
αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης»
(Β΄ 519), όπως τροποιήθηκε με την 20419/2522/2001 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1212) την 24838/1400/2008 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1132) και την 106253/2010 κοινή
υπουργική απόφαση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας 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).
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 221).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας …. στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …. κ.λπ.» (Α΄ 147).
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 50722/2011 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
Παρασκευά Κουκουλόπουλο» (Β΄ 2787).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός αυτής της απόφασης είναι η τροποποίηση των
παραγράφων Α΄ και Β΄ του άρθρου 2 της 19652/1906/1999
κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί κατ’
εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της 16190/1335/1997
κοινής υπουργικής απόφασης, και τροποποιήθηκε με τις
20419/2522/2001 και 106253/2010 κοινές υπουργικές αποφά−
σεις, με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών
που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που
χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες,
ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελε−
σματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι πα−
ράγραφοι Α΄ και Β΄ του άρθρου 2 της 19652/1906/1999
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή
υπουργική απόφαση και στη συνέχεια με την 106253/2010
κοινή υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
1) Στην παράγραφο (Α) προστίθενται δύο (2) ακόμη
εδάφια που αριθμούνται ως 7 και 8 τα οποία έχουν ως
ακολούθως:
«7. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά:
α. του νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου».
β. του πεδίου της λίμνης Βιστωνίδας
γ. του ποταμού Αγγίτη
δ. της Βόρειας Κορινθίας
8. Τα υπόγεια νερά των περιοχών:
α. Οροπεδίου Τρίπολης
β. Φιλιατρών−Κυπαρισσίας
γ. Λαρισσού Αχαΐας
δ. Λεωνιδίου Αρκαδίας
ε. Μαραθώνα Αττικής
ζ. Μεσογαίας Αττικής
2) Στην παράγραφο (Β) στο εδάφιο 1:
α)προστίθενται εικοσιμία (21) ακόμη περιοχές που
αριθμούνται ως 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και είναι οι ακόλουθες:

«9. Η περιοχή του νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου
10. Η πεδιάδα Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βι−
στωνίδας
11. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού
Αγγίτη
12. Η περιοχή της Βόρειας Κορινθίας
13. Η περιοχή του Οροπεδίου Τρίπολης
14. Η περιοχή Φιλιατρών −Κυπαρισσίας
15. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού
Λαρισσού Αχαΐας
16. Η περιοχή Λεωνιδίου Αρκαδίας
17. Η περιοχή Μαραθώνα Αττικής
18. Η περιοχή της Μεσογαίας Αττικής
β) Μετά την αριθμημένη αναγραφή των ευπρόσβλητων
ζωνών, οι οποίες με την παρούσα γίνονται 18, η πρόταση
που ακολουθεί: «Οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στον
πρωτότυπο χάρτη…..δημοσιεύεται με αυτήν.», αντικαθί−
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3882/2010
(Α΄ 166), αναλυτικοί ψηφιοποιημένοι χάρτες των ευπρό−
σβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών ορίζονται από το θε−
ματικό πεδίο χωρικής πληροφορίας «EGY_nitro_2012», της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είναι δι−
αθέσιμοι στο κοινό. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο
διαδίκτυο και παρουσιάζονται στο Παράρτημα της πα−
ρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 3
1. Στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2, εφαρ−
μόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επανα−
λαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα
επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς
ευτροφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της
υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προ−
έλευσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρό−
σβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και
λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό
μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 4
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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