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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 1811 (1)
Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρω−

ση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών 
ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της πα−
ραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 39626/2208/
Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τo 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) .

2. To 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 
‘‘για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54).

3. Την υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινή υπουργική 
απόφαση «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία των 
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ 
ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων 
από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2006» (Β΄ 2075) και κυρίως το άρθρο 3 παράγραφος 2.

4. Την υπ’ αριθμ. 51354/2641/Ε103/2010 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλ−
λοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων 
και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008 ‘‘σχετικά με Πρότυπα Ποιότη−
τας 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 Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου’’, καθώς και 
για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά 
επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις» (Β΄ 1909).

5. Την υπ’ αριθμ. 38317/1621/Ε103/2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα 
κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη 
χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης 
των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη θέσπιση 
τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και πα−
ρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β΄ 1977). 

6. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την 
πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περι−
βάλλον − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ κλπ» 
(Α΄ 190).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

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

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).
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11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α 243) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243).

12. Την από 15−12−2011 εισήγηση της Ειδικής Γραμμα−
τέως Υδάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός − Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ανώτε−
ρες αποδεκτές τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκρι−
μένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης 
στα υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 
2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 39626/2208/Ε130/2009 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075) με στόχο την 
αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των συστημάτων 
υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ανα−
φέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της ανωτέρω 
απόφασης.

Άρθρο 2 
Oρισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν 
οι ορισμοί του Άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 38317/1621/2011 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3 
Καθορισμός Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών 

1. Στα συστήματα υπογείων υδάτων εφαρμόζονται 
σε εθνικό επίπεδο οι ανώτερες αποδεκτές τιμές που 
ορίζονται στο Παράρτημα του Άρθρου 7 (Μέρη Α και 
Β) της παρούσας απόφασης. 

2. Όταν, σύμφωνα με νέα δεδομένα σχετικά με ρύπους, 
ομάδες ρύπων ή δείκτες ρύπανσης, πρέπει να ορισθεί 
ανώτερη αποδεκτή τιμή για πρόσθετη ουσία ή θα πρέ−
πει να τροποποιηθεί υφιστάμενη ανώτερη αποδεκτή 
τιμή, ή να εισαχθεί εκ νέου ανώτερη αποδεκτή τιμή που 
είχε διαγραφεί, με σκοπό την προστασία της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος, ο κατάλογος των ανώ−
τερων αποδεκτών τιμών της παραγράφου 1 μπορεί να 
τροποποιηθεί, με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

3. Για τον καθορισμό των τιμών των παραμέτρων του 
Μέρους Β του Παρατήματος της παρούσας έχουν ληφθεί 
υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες για τις τιμές υποβά−
θρου. Στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές εμπλουτί−
ζονται και διαφοροποιούνται, οι τιμές αυτές μπορούν να 
διαφοροποιηθούν κατά γεωγραφικές περιοχές με από−
φαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 

Άρθρο 4 
Καθορισμός Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών 
σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού 

ή σε επίπεδο υπόγειων υδατικών συστημάτων

Σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού ή σε επίπεδο 
ενός συστήματος ή μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων 
υδάτων μπορεί να οριστούν:

α) αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές τιμές από 
αυτές του άρθρου 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. 
39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης,

β) ανώτερες αποδεκτές τιμές για πρόσθετες παρα−
μέτρους από αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 3, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της υπ’ αριθ, 
39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης,

με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας του 
περιβάλλοντος. 

Άρθρο 5 
Χημικές αναλύσεις

Για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της χη−
μικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 38317/1621/2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1977). 

Άρθρο 6 
Δημοσίευση Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών 

στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές δημοσιεύονται και προ−
σαρτώνται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Π.Δ. 51/2007. 

Άρθρο 7 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46703



46704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F

Αριθμ. οικ. 135205 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για 

το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 
2012.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27−12−2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4−11−2011)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03, «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του 

Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−2010)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 “Δημοσιονομικές Ρυθ−

μίσεις” του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/1−7−2011)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 “Υπερωριακή Απασχό−

ληση” του Ν. 4024/2012 (ΦΕΚ 226/27−10−2011)
8. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−

γκών του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέ−
ρειας Αττικής

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, για το 
προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2012.

Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής 

που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι τρεις χιλιάδες 
(3.000) υπάλληλοι.

β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ΄ ανώ−
τερο όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Για κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απα−
σχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχό−
λησης για τον καθένα, κατά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.

Για τη δαπάνη ύψους 4.950.000 ευρώ που θα προκύψει 
έχει προβλεφθεί πίστωση 5.596.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του 
Φ. 072 και ΚΑΕ 0511 του Προϋπολογισμού της Περιφέ−
ρειας Αττικής οικονομικού έτους 2012. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
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