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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Η.Π. 51354/2641/Ε103
  Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) 

για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσι−
ών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμ−
μόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυ−
πα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποί−
ηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμ−
βουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/
ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδη−
γίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις 
ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα 
και άλλες διατάξεις.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 δευτέρου του Ν. 2077/ 

1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 
136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του 
Ν.1338/1983 « Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά 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 2, 4 (παρ. 1) και 5 (παρ. 
5 εδ. α, β και ζ) 9,13 και 14 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).

 3. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. γ), 4 (παρ.1 εδ. 
α.4, παρ. 2 και παρ. 5 εδ. β.1), 9, 10, 11,12 (παρ.4 εδ. ζ,θ και 
ια, παρ.5 και παρ.6) και 13 του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστα−

σία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 200/60/ΕΚ……..του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Ν.3010/2002 
«Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 
96/61/ΕΕ κ.ά. (Α΄91).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρ. 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστά−
θηκε από το άρ. 1 του Ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 1022/2002), 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/14.03.2003 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία Προκαταρ−
κτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικα−
ταστάθηκε από το άρ. 2 του Ν. 3010/2002 ...» (Β΄ 332).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37111/2021/2003 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την δια−
δικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 
του Ν.  1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρα−
γράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» (Β΄ 
1391/29.09.2003).

 8. Tις διατάξεις της υπ. αριθ. 107017/2006 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης « Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ….
κλπ» (Β΄ 1225).

9. Tις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ «σχετικά 
με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τρο−
ποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγι−
ών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου».

10. Την Οδηγία 2006/11/ΕΚ «για τη ρύπανση που προκα−
λείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται 
στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (Κωδικοποιη−
μένη έκδοση)».

11. Την απόφαση 2455/2001/ΕΚ «περί καθορισμού πρώ−
του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων».
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12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.166/2006 «Για τη σύσταση 
ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων 
και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕL 33/1/4−2−2006).

13.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄221).

14. Την υπ. αριθ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

15. 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), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Mε την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρ−
μογή και εξειδίκευση των διατάξεων των άρθρων 2, 4 
(παρ. 1), 5 (παρ.5 εδ. α, β και ζ) και 9 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 
280) καθώς και των άρθρων 1 (παρ. γ), 4 (παρ.1 εδ. α.4, 
παρ. 2 και παρ. 5 εδ. β.1), 9, 10, 11,12 (παρ.4 εδ. ζ,θ και ια, 
παρ.5 και παρ.6) και 13 του Π.Δ. 51/2007 (Α΄54), σε συμ−
μόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα 
κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 
83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ 
και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 
288/27/2007), ώστε με τον καθορισμό Προτύπων Ποιό−
τητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για ορισμένους ρύπους και 
για τις ουσίες του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας, 
που εγκρίθηκε με την Απόφαση 2455/2001/ΕΚ της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 16 της οδηγίας 200/60/ΕΚ, καθώς και Προτύπων 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για ειδικούς ρύπους, να 
μειώνονται οι κίνδυνοι ρύπανσης των επιφανειακών υδά−
των και να επιτυγχάνεται η καλή χημική και οικολογική 
τους κατάσταση, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους του άρθρου 4 του Π.Δ.51/2007.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν 
οι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) και 
του άρθρου 2 του Π. Δ. 51/2007 (Α΄54). 

Άρθρο 3
Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ)

1. Στα συστήματα επιφανειακών υδάτων εφαρμόζονται 
τα ΠΠΠ τα οποία ορίζονται :

α) στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του άρθρου 8 
και αφορούν τις ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους 
άλλους ρύπους,

β) στο μέρος Β του παραρτήματος Ι του άρθρου 8, 
αφορούν ειδικούς ρύπους και απαιτούνται για την υπο−
βοήθηση του προσδιορισμού της οικολογικής κατάστα−
σης των συστημάτων των εσωτερικών επιφανειακών 
υδάτων. 

2. Τα ΠΠΠ εφαρμόζονται στα συστήματα επιφανειακών 
υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
μέρος Γ του παραρτήματος Ι του άρθρου 8.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της 
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, μπορεί σε ορισμένες κα−
τηγορίες επιφανειακών υδάτων να απαιτείται για τα 
ιζήματα ή/και τους ζώντες οργανισμούς (βιόκοσμο) η 
εφαρμογή ΠΠΠ συμπληρωματικών ή διαφορετικών από 
τα ΠΠΠ που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος 
Ι. Στην περίπτωση αυτή :

α) εφαρμόζονται, για τον υδράργυρο και τις ενώσεις 
του, ΠΠΠ 20μg/kg, ή/και για το εξαχλωροβενζόλιο ΠΠΠ 
10μg/kg, ή/και για το εξαχλωροβουταδιένιο ΠΠΠ 55 μg/
kg, στους ιστούς θηρευομένων ιχθύων (υγρό βάρος), 
επιλέγοντας τον πλέον πρόσφορο δείκτη μεταξύ ιχθύων, 
μαλακίων, οστρακοδέρμων και άλλων ζώντων οργανι−
σμών·

β) ορίζονται και εφαρμόζονται ΠΠΠ πλην των μνημο−
νευομένων στο στοιχείο α) για τα ιζήματα ή/και τους 
ζώντες οργανισμούς για συγκεκριμένες ουσίες του μέ−
ρους Α του παραρτήματος Ι. Τα εν λόγω ΠΠΠ παρέχουν 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα ύδατα, 
με τα ΠΠΠ τα οποία παρατίθενται στο μέρος Α του 
παραρτήματος Ι·

γ) καθορίζονται, για τις ουσίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β), η συχνότητα παρακολούθησης στους 
ζώντες οργανισμούς ή/και τα ιζήματα. Η παρακολούθηση 
γίνεται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος παρακολούθη−
σης, εκτός εάν τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τους κανόνες 
της επιστήμης και της τεχνικής, δικαιολογείται άλλη 
περιοδικότητα

3.1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κοι−
νοποιεί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, μέσω 
της επιτροπής του άρθρου 21 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
κατάλογο των ουσιών για τις οποίες ορίσθηκαν ΠΠΠ 
σύμφωνα με το στοιχείο (β), τους λόγους για τη χρήση 
της προσέγγισης αυτής, τα εναλλακτικά ΠΠΠ που έχουν 
ορισθεί, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και της 
μεθοδολογίας με τα οποία επιτεύχθηκαν τα εναλλακτι−
κά ΠΠΠ, τις κατηγορίες των επιφανειακών υδάτων στα 
οποία θα εφαρμόζονται, και την προγραμματιζόμενη 
συχνότητα παρακολούθησης, μαζί με την αιτιολόγηση 
της συχνότητας αυτής.

4. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με βάση τα αποτε−
λέσματα της παρακολούθησης της κατάστασης των 
υδάτων που διεξάγεται, με την επιφύλαξη της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 7, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 
51/2007, προβαίνει σε ανάλυση των μακροπρόθεσμων 
τάσεων των συγκεντρώσεων των ουσιών προτεραιότη−
τας που εκτίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι 
και οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται σε ιζήματα 
ή/και ζώντες οργανισμούς, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμ−
φαση στις ουσίες αριθ. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
26, 28 και 30. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, τα 
Προγράμματα Ειδικών Μέτρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 13 του Π.Δ. 51/2007, πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι ανωτέρω συγκεντρώσεις δεν αυξάνονται σημαντικά 
σε ιζήματα ή/και οικείους ζώντες οργανισμούς (βιόκο−
σμο).

5. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων καθορίζει τη συχνό−
τητα παρακολούθησης σε ιζήματα ή/και ζώντες οργανι−
σμούς (βιόκοσμο) ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
για μια αξιόπιστη ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων. Η 
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παρακολούθηση πρέπει να γίνεται κάθε τριετία, εκτός 
εάν τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τους κανόνες της επι−
στήμης και της τεχνικής, δικαιολογείται άλλη περιοδι−
κότητα.

Άρθρο 4
Ζώνες ανάμειξης

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, μπο−
ρούν να καθορίζουν ζώνες ανάμειξης παρακείμενες σε 
σημεία απόρριψης στα επιφανειακά ύδατα. Μέσα στις 
ζώνες ανάμειξης οι συγκεντρώσεις μιας ή περισσότερων 
ουσιών που καταγράφονται στα μέρη Α και Β του πα−
ραρτήματος I, είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα σχετικά 
ΠΠΠ, εφόσον δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπό−
λοιπης επιφάνειας των υδάτων προς τα εν λόγω ΠΠΠ. 

2. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών που ορί−
ζουν ζώνες ανάμειξης, στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμών που προβλέπονται στο άρθρο 7 
του Ν. 3199/2003 και στο άρθρο 10 του Π.Δ. 51/2007, 
περιλαμβάνουν περιγραφή:

α) των προσεγγίσεων και μεθοδολογιών οι οποίες 
εφαρμόσθηκαν για τον προσδιορισμό των ζωνών, και 

β) των μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό τη μεί−
ωση της έκτασης των ζωνών ανάμειξης στο μέλλον, 
όπως των μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των 
προγραμμάτων ειδικών μέτρων που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 του Ν. 3199/2003 και στο άρθρο 13 του Π.Δ. 
51/2007 στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 12 (παρ. 
4 στοιχείο ια) του Π.Δ. 51/2007. Η λήψη των ανωτέρω 
μέτρων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας επανε−
ξέτασηs ή αναθεώρησης των προβλεπόμενων στις δια−
τάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αδειών εγκατάστασης 
και λειτουργίας ή εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 12 (παρ. 4 στοιχείο 
ζ) του Π.Δ/τος 51/2007.

3. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών που ορί−
ζουν ζώνες ανάμειξης διασφαλίζουν ότι η έκταση των 
ζωνών αυτών:

α) περιορίζεται στο χώρο που γειτνιάζει με το σημείο 
απόρριψης,

β) είναι αναλογική, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις 
των ρύπων στο σημείο απόρριψης και τις συνθήκες 
εκπομπών ρύπων που περιέχονται σε προγενέστερες 
κανονιστικές πράξεις, όπως σε εγκρίσεις ή/ και σε άδει−
ες, που αναφέρονται στο άρθρο12 (παρ. 4 στοιχείο ζ) του 
Π.Δ. 51/2007 καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, κατ΄ εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών και σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω Π.Δ/
τος, ιδίως μετά την επανεξέταση ή αναθεώρηση των 
εν λόγω κανονιστικών πράξεων.

4. Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προσ−
διορισμό των ζωνών ανάμειξης θεσπίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδι−
κασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 (παρ.2) της οδηγίας 
2008/105/ΕΚ. 

5. Σε κάθε περίπτωση κατά τον προσδιορισμό των 
ζωνών ανάμειξης πρέπει να διασφαλίζεται ότι η συ−
νολική έκταση των ζωνών ανάμειξης στα ύδατα δεν 
οδηγεί στην αδυναμία επίτευξης των περιβαλλοντικών 
του στόχων. Ειδικά για τις περιπτώσεις των ποταμών 
το μήκος έκαστης ζώνης ανάμιξης δεν θα υπερβαίνει 
το δεκαπλάσιο του πλάτους του ποταμού και σε κα−

μία περίπτωση το συνολικό μήκος των ζωνών ανάμιξης 
δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού μήκους του 
ποταμού.

Άρθρο 5
Κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών 

1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, με βάση 
τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρ−
θρα 5 και 11 του Π. Δ. 51/2007, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
166/2006 και άλλα διαθέσιμα δεδομένα, καταρτίζουν για 
κάθε περιφέρεια λεκάνης απορροής ποταμού ή μέρος 
της περιφέρειας αυτής που βρίσκεται μέσα στα διοικη−
τικά τους όρια, κατάλογο συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χαρτών, των εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για 
όλες τις ουσίες προτεραιότητας και όλους τους ρύ−
πους που εκτίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι 
της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεντρώσεών τους στα ιζήματα και τους ζώντες ορ−
γανισμούς, κατά περίπτωση.

2. Η περίοδος αναφοράς για την εκτίμηση των συγκε−
ντρώσεων των ρύπων που πρέπει να καταχωρούνται 
στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι ένα έτος μεταξύ των ετών 2008 και 2010. Ωστόσο, 
για ουσίες προτεραιότητας ή ρύπους που καλύπτονται 
από το Π.Δ. 115/1997 (Α΄104), που εκδόθηκε σε συμμόρ−
φωση με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, οι καταχωρίσεις είναι 
δυνατό να υπολογίζονται ως η μέση τιμή των ετών 
2008, 2009 και 2010.

3. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών διαβιβά−
ζουν τους καταλόγους που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπερι−
λαμβανομένων των αντίστοιχων περιόδων αναφοράς, 
στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, προκειμένου να δια−
βιβασθούν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 (παρ. 1) του Π.Δ.51/2007. 

4. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών επικαιρο−
ποιούν τους καταλόγους τους κατά την επανεξέταση 
των αναλύσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 (παρ. 
2) του Π.Δ.51/2007. 

4.1. Η περίοδος αναφοράς για τον καθορισμό τιμών 
στους επικαιροποιημένους καταλόγους είναι το έτος 
που προηγείται εκείνου κατά το οποίο πρέπει να ολο−
κληρωθεί η εν λόγω ανάλυση. Για ουσίες προτεραιό−
τητας ή ρύπους καλυπτόμενους από το Π.Δ. 115/1997 
(Α΄104), οι καταχωρίσεις είναι δυνατό να υπολογίζονται 
ως η μέση τιμή των τριών ετών που προηγούνται της 
ολοκλήρωσης της εν λόγω ανάλυσης.

5. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών δημοσιεύ−
ουν τους επικαιροποιημένους καταλόγους στα σχέδια 
διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής ποταμού, που ενη−
μερώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10 
(παρ. 3) του Π.Δ.51/2007. 

6. Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την κα−
τάρτιση καταλόγων θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του 
άρθρου 9 (παρ.2) της οδηγίας 2008/105/ΕΚ. 

Άρθρο 6
Διασυνοριακή ρύπανση

1. Δεν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προβλέπο−
νται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ως προς 
την συμμόρφωση με τα ΠΠΠ, εφόσον μπορεί να απο−
δειχθεί ότι:
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α) η υπέρβαση οφειλόταν σε πηγή ρύπανσης εκτός 
εθνικής δικαιοδοσίας.·

β) ήταν αδύνατη η λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
συμμόρφωσης με το σχετικό ΠΠΠ, λόγω του διασυνο−
ριακού χαρακτήρα της ρύπανσης, καθώς και ότι

γ) εφαρμόσθηκαν οι μηχανισμοί συντονισμού που προ−
βλέπονται στο άρθρο 10 (παρ.4 και 5) του Π.Δ. 51/2007 
και, κατά περίπτωση, αξιοποιήθηκαν οι προβλέψεις του 
άρθρου 4 (παρ. 4, 5 και 6) του Π.Δ. 51/2007, για τα υδα−
τικά συστήματα τα οποία επλήγησαν από τη διασυνο−
ριακή ρύπανση.

2. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων κάνει χρήση του μηχα−
νισμού που ορίζεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2000/60/
EK για να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απα−
ραίτητες πληροφορίες, στις περιπτώσεις που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1, καθώς και σύνοψη των μέτρων 
που ελήφθησαν κατά της διασυνοριακής ρύπανσης στο 
σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που 
προβλέπονται για τα Σχέδια Διαχείρισης στο άρθρο 16 
(παρ. 1) του Π.Δ. 51/2007. 

Άρθρο 7
Τροποποιούμενες και καταργούμενες Διατάξεις

1. Το παράρτημα ΙΧ του άρθρου 19 του Π.Δ.51/2007 
αντικαθίσταται από το παράρτημα II του άρθρου 8 της 
παρούσας απόφασης.

2. Αντικαθίστανται με τα αντίστοιχα ΠΠΠ του μέρους 
Α του Παραρτήματος Ι του άρθρου 8, οι οριακές τιμές 
ποιότητας νερών που καθορίζονται στις ακόλουθες 
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ):

α) Στο παράρτημα Β του άρθρου 6 της ΠΥΣ 144/1987 
«Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από την ρύ−
πανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες 
ουσίες…..και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών 
ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξα−
χλωροκυκλοεξάνιο (HCH)» (Α΄197)

β) Στο παράρτημα του άρθρου 6 της ΠΥΣ 73/1990 
«Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών 
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επι−
κίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του 
Παραρτήματος Α του άρθρου 6 της αριθμ. 144/2.11.1987 
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου» (Α΄90).

γ) Στο άρθρο 2 της ΠΥΣ 255/1994 «Συμπλήρωση του 
Παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ. αριθμ. 73/29.6.1990 
πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ‘Καθορισμός των κα−
τευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών 
από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που 
υπάγονται στον κατάλογο Ι του Παραρτήματος Α του 
άρθρου 6 της υπ. αριθμ. 144/2.11.1987 πράξης του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου’» (Α΄123), με το οποίο τροποποιήθηκε 
το παράρτημα του άρθρου 6 της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου

3. Από 22 Δεκεμβρίου 2012 καταργούνται:
α) οι ακόλουθες Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 

(ΠΥΣ):
αα) η ΠΥΣ 144/1987 «Προστασία του υδάτινου περι−

βάλλοντος από την ρύπανση που προκαλείται από ορι−
σμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σε αυτό και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του 
νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο 
(HCH)»

ββ) η ΠΥΣ 73/1990 «Καθορισμός των κατευθυντήριων 
και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κα−
τάλογο Ι του Παραρτήματος Α του άρθρου 6 της αριθμ. 
144/2.11.1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου»

γγ) η ΠΥΣ 255/1994 «Συμπλήρωση του Παραρτήματος 
του άρθρου 6 της υπ. Αριθ. 73/29.6.1990 πράξης Υπουρ−
γικού Συμβουλίου ‘Καθορισμός των κατευθυντήριων και 
οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις 
ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον 
κατάλογο Ι του Παραρτήματος Α του άρθρου 6 της 
υπ. Αριθ. 144/2.11.1987 πράξης του Υπουργικού Συμβου−
λίου’».

β) οι ακόλουθες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις(ΚΥΑ):
αα) η ΚΥΑ 18186/271/88 (Β 126΄) «Μέτρα και περιορισμοί 

για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων 
ουσιών στα υγρά απόβλητα»

ββ) η ΚΥΑ 90461/2193/94 (Β΄ 843) «Συμπλήρωση του πα−
ραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 55648/2210/1991 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ‘Μέτρα και περιορισμοί 
για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων 
ουσιών στα υγρά απόβλητα’»

γγ) η ΚΥΑ 55648/2210/1991 (Β΄323) «Μέτρα και περιο−
ρισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος 
και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίν−
δυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα»

δδ) Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.4859/726/2001 (Β΄ 
253) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος…………», ως προς τις παραμέ−
τρους που περιλαμβάνει το Παράρτημα Ι της παρούσας 
απόφασης.

4. Στην υπ’ αριθμ. 50388/2704/2003 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (B΄1866):

α) οι ποιοτικοί στόχοι για τα εσωτερικά επιφανειακά 
ύδατα που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτή−
ματος, αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα ΠΠΠ του 
Μέρους Β, του Παραρτήματος Ι της παρούσας και 

β) οι ποιοτικοί στόχοι για τα λοιπά επιφανειακά ύδα−
τα (μεταβατικά και παράκτια), που αναφέρονται στον 
πίνακα 5 του παραρτήματος ως προς τις παραμέτρους 
που περιλαμβάνει το μέρος Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται από τα αντί−
στοιχα ΠΠΠ του μέρους Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας.

5. Πριν από τις 22 Δεκεμβρίου 2012, η Ειδική Γραμ−
ματεία Υδάτων έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στην 
παρακολούθηση και τη σύνταξη εκθέσεων σύμφωνα 
με τα άρθρα 5, 11 και 16 του Προεδρικού Διατάγματος 
υπ’ αριθμ. 51/08.03.2007, αντί να ενεργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που 
ακολουθούν.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29269

 A:  1:  ( )

: .
: .

: [ g/l] 

A/A  CAS(1)
- (2)    

(3)

- (2)

- (4)

(3)

- (4)

(1) Alachlor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7 

(2)  120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4 

(3)  1912-24-9 0,6 0,6 2 2 

(4)  71-43-2 10 8 50 50 

(5) (5) 32534-81-9 0,0005 0,0002 

(6) 
 (

)(6)
7440-43-9 

0,08 (  1)
0,08 (  2)        
0,09 (  3)        
0,15 (  4)        
0,25 (  5) 

0,2

0,45 (  1)
0,45 (  2)      
0,60 (  3)      
0,90 (  4)     
1,50 (  5) 

0,45
(  1)

0,45
(  2)

0,60
(  3)

0,90
(  4)

1,50
(  5) 

(6 ) - 7 56-23-5 12 12 

(7) C10-13  85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4 

(8) Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3 

(9) Chlorpyrifos   (Chlorpyrifos-ethyl) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1 

(9 )
:

Aldrin(7)                                         Dieldrin(7)       

Endrin(7)      sodrin(7)     

              309-00-2  
60-57-1    72-20-8  

465-73-6 

 = 0,01  = 0,005 

DDT (7) (8) 0,025 0,025 
(9 )

para-para-DDT(7) 50-29-3 0,01 0,01 
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A/A  CAS(1)
- (2)    

(3)

- (2)

- (4)

(3)

- (4)

10 1,2  107-06-2 10 10 

11  75-09-2 20 20 

12 (2- ) – 
( -DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 

13 Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8 

14  115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004 

15  206-44-0 0,1 0,1 1 1 

16  118-74-1 0,01(9) 0,01(9) 0,05 0,05 

17  87-68-3 0,1(9) 0,1(9) 0,6 0,6 

18  608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02 

19 Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1 1 

20   7439-92-1 7,2 7,2 

21   7439-97-6 0,05(9) 0,05(9) 0,07 0,07 

22  91-20-3 2,4 1,2 

23   7440-02-0 20 20

24                  [4-
] 104-40-5 0,3 0,3 2 2 

25
                 [(4-(1,1 ,

3,3 - )-
)]

140-66-9 0,1 0,01 

26  608-93-5 0,007 0,0007

27  87-86-5 0,4 0,4 1 1 

 ( -PAH)(10)

( )  50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1 

28

( )  205-99-2 =0,03 =0,03 
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A/A  CAS(1)
- (2)    

(3)

- (2)

- (4)

(3)

- (4)

( )   207-08-9 

( , , )-  191-24-2 

(1,2,3- )  193-39-5 
=0,002 =0,002 

29  122-34-9 1 1 4 4 

(29 ) (7) 127-18-4 10 10

(29 ) (7) 79-01-6 10 10 

30  (
)

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 

31  ( ) 12002-48-1 0,4 0,4 

32  67-66-3 2,5 2,5 

33  1582-09-8 0,03 0,03 

(1)  (CAS Registry Number).  
(2)  ( - ). 

, .
(3) 

.
(4) 

 ( - ). -
 « », -

,
.

(5) 
( . 5) . 2455/2001/ ,

 28, 47, 99, 100, 153  154. 
(6)  ( . 6) 

 5  (  1: < 40 mg 
CaCO3/l,  2: 40  < 50 mg CaCO3/l,  3: 50  < 100 mg CaCO3/l, 

 4: 100  < 200 mg CaCO3/l  5:  200 mg CaCO3/l). 
(7) 

.
(8)  DDT  1,1,1- -2,2  (p-

)  (  CAS 50-29-3)  200-024-3) 1,1,1- -2 ( -
)-2-(p- )  (  CAS 789-02-6  212-332-5, 

1,1- -2,2  (p- )  (  CAS 72-55-9  200-784-6 
 1,1- -2,2  ( - )  (  CAS 72-54-8,  200-783-

0).     
(9) 

,
 3  2 

. ,
,

,
, ,

 21  2000/60/ .
(10)  (  — PAH) 
( . 28), , . . ( ) ,

( ) ( ) ,
( , , ) (1,2,3- ) .
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:  2:  ( )

: .
: [ g/l] 

A/A CAS(1)  - (2),(3)

1 1,1,1- 71-55-6 10
2 1,1,2- 79-00-5 10
3 1,1- 75-35-4 10
4 1,2- 540-59-0 10
5 1,2- 95-50-1 10
6 1,3- 541-73-1 10
7 1,4-  106-46-7 10 

8 2,4,5-  ( ) 93-76-5 0,1 

9 2,4-D (2,4- ) 94-75-7 0,1 

10 2- 95-49-8 1
11 3,4-  95-76-1 0,5 
12 4-  106-43-4 1,0 
13 4-  106-47-8 0,05 
14 Azinphosenthyl  2642-71-79 0,005 
15 Azinphosmethyl  86-50-0 0,005 
16 Bentazone  25057-89-0 0,1 
17 Coumaphos 56-72-4 0,07 
18 Demeton (O+S) 8065-48-3 0,05 
19 Demeton-S-Methyl 919-86-8 0,1 
20 Dichlorprop 120-36-5 0,1 
21 Dimethoate 60-51-5 0,5 
22 Disulfoton 298-04-4 0,004 
23 Fenitrothion  122-14-5 0,003 
24 Fenthion  55-38-9 0,001 
25 Heptaclor 76-44-8 0,05
26 Heptaclor hepoxide 102-45-73 0,05
27 Linuron  330-55-2 0,5 
28 Malathion 121-75-5 0,01 
29 MCPA  94-74-6 0,1 
30 Mecoprop 7085-19-0 0,1 
31 Methamidofhos 10265-92-6 0,1 
32 Mevinphos  7786-34-7 0,01 
33 Monolinuron  1746-81-2 0,1 
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A/A CAS  - 

34 Omethoate 1113-02-6 0,1 
35 Oxydemeton-methyl 301-12-2 0,1 
36 Parathion 56-38-2 0,01 
37 Parathion methyl  298-00-0 0,01
38 Propanil  709-98-8 0,1 
39 Pyrazon 1698-60-8 0,1 
40 Triazophos 24017-47-8 0,03
41 Trichlorfon 52-68-6 0,002 
42 100-41-4 10

43 
 – 

 (LAS) 
270 

44 74-90-8 10

45  (m+p) 108-38-3, 
106-42-3 10

46  (o) 95-47-6 10
47 50
48 0,014 
49 108-88-3 10
50 108-95-2 8
51 108-90-7 1
52 7440-38-2 30
53  7440-31-5 2,2 
54 7440-48-4 20
55  7439-98-7 4,4 
56 7782-49-2 5

57  7440-50-8 

3 (<40 mgCaCO3/l)     
6 (40-50 mgCaCO3/l)

9 (50-100 mgCaCO3/l)
17 (100-200 

mgCaCO3/l)        26 
(>200 mgCaCO3/l) 

58  VI   3 

59  7440-47-3 
23 (<40 mgCaCO3/l)    

42 (40-50 mgCaCO3/l)
50 (>50 mgCaCO3/l) 

60  7440-66-6 

8 (<50 mgCaCO3/l)     
50 (50-100 

mgCaCO3/l)         75 
(100-200 mgCaCO3/l)   

125 (>200 
mgCaCO3/l) 
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(1)  (CAS Registry Number).  
(2)  ( - ). 

, .
(3) 

.

:

1. , - ,
,

.
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,

 2000/60/ .

2. , -

.

,  1.3.4 ’
. 51/08.03.2007 «

», 
, ,

-
.

 5  7 
 1999/468/ ,  8 .

3. , , ,
.

, , ,
,

 0,45 m .

:

) ,

) ,  pH 
.
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 19 . .51/2007, :

CAS(1) (2) (3)

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor 

(2) 120-12-7 204-371-1 

(3) 1912-24-9 217-617-8 

(4) 71-43-2 200-753-7 

(5) 
(4)

(5)

32534-81-9 (  28, 47, 99, 
100, 153  154) 

(6) 7440-43-9 231-152-8 

(7) 85535-84-8 287-476-5  C10-13
(4)

(8) 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos 

(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-
ethyl) 

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-
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CAS(1) (2) (3)

(11) 75-09-2 200-838-9 

(12) 117-81-7 204-211-0 (2- )
( - DEHP) 

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron 

(14) 115-29-7 204-079-4 

(15) 206-44-0 205-912-4 (6)

(16) 118-74-1 204-273-9 

(17) 87-68-3 201-765-5 

(18) 608-73-1 210-158-9 

(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon 

(20) 7439-92-1 231-100-4 

(21) 7439-97-6 231-106-7 

(22) 91-20-3 202-049-5 

(23) 7440-02-0 231-111-14 

(24) 25154-52-3 246-672-0 

104-40-5 203-199-4 4-4−Εννεϋλοφαινόλη
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CAS(1) (2) (3)

(25) 1806-26-4 217-302-5 

140-66-9 
4-(1,1 , 3,3  – 

)-

(26) 608-93-5 210-172-5 

(27) 87-86-5 231-152-8 

(28)

50-32-8 200-028-5 ( )

205-99-2 205-911-9 ( )

191-24-2 205-883-8 ( , , )

207-08-9 205-916-6 ( )

193-39-5 205-893-2 (1,2,3- )

(29) 122-34-9 204-535-2 

(30)

36643-28-4 

(31) 12002-48-1 234-413-4 

(32) 67-66-3 200-663-8 ( )

Τ
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CAS(1) (2) (3)

(33) 1582-09-8 216-428-8 

(1)  (CAS Registry Number).  
(2) :  ( NECS) 

 (ELINCS). 
(3) ,

 (
). ,

.
(4) .

, .
(5)  (  CAS 32534-81-9). 
(6) ,

.
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Άρθρο 9

Kάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται 
από αυτήν, καταργείται. 

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ   
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02019090812100016*
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