ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα
“Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής
προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ. Αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Β 519) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 “Κύρωση 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 Δικαίου” (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) του Ν.1650/1986 "Για την προστασία του
περιβάλλοντος" (Α΄ 160).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 473/1985 "Καθορισμός
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 157).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010, “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009”, (Α’ 56).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ. αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης» (Β’ 519).
7. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 19652/1906/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσηςΚατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης» (Β’ 1575),
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 20419/2522/2001 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (Β’ 1212) και την Η.Π. 24838/1400/Ε103 (Β’ 1132)..
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL -375/1/31,12,1991).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της υπ. αριθμ. 2876/2009 απόφασης του
Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων”, (Β’ 2234).
10. Τις διατάξεις του Ν 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280).
11. Την υπ. αριθμ. οικ. 46399/1352/1986 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα
των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε
γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα
δειγματοληψίας κ.λ.π. (Β΄ 438).
12. Την υπ. αριθμ. Υ2/2500/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ποιότητα πόσιμου νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ κ.λ.π» (Β΄ 892).
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Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η συμπλήρωση των παραγράφων Α και
Β του άρθρου 2 της υπ. Αριθμ. 19652/1906/1999, (κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της
υπ΄αριθμ. 16190/1335/1997 ΚΥΑ), έτσι όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. 20419/2522/2001
ΚΥΑ, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος με τον προσδιορισμό ενός επιπλέον υδάτινου αποδέκτη που υφίσταται ή ενδέχεται
να υποστεί νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από την χερσαία περιοχή που χαρακτηρίζεται με
την παρούσα απόφαση ως ευπρόσβλητη ζώνη.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ. 19652/1906/1999 ΚΥΑ
όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. 20419/2522/2001, ΚΥΑ, συμπληρώνεται ως εξής:
α) Στην παράγραφο (Α) προστίθεται ένα (1) ακόμη εδάφιο που αριθμείται ως 6, το οποίο έχει ως
ακολούθως:
“6. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας”.
β) Στην παράγραφο (Β) προστίθεται μία (1) ακόμη περιοχή που αριθμείται ως 8, η ακόλουθη:
“8. Η περιοχή της λεκάνης του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας “.
Στην παρούσα επισυνάπτεται χάρτης με τα όρια της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού,
όπως αυτή έχει οριστεί από το θεματικό επίπεδο χωρικής πληροφορίας “EGY_RB_2010”, της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
Στην ως άνω περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται
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 ΚΥΑ.
Ο ως άνω κατάλογος με τις ευπρόσβλητες ζώνες αναθεωρείται ή συμπληρώνεται σύμφωνα με την
παραγρ. 4 του άρθρου 4 της ως άνω 16190/1335/1997 ΚΥΑ.
Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στην ως άνω
ευπρόσβλητη ζώνη, καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον
συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της υπ. Αριθμ.
16190/1335/1997 ΚΥΑ.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λεκάνη Απορροής Ασωπού και Περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
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Λεκάνες Απορροής
GR25 : Λεκάνη Απορροής Ασωπού
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