
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 178960 
Τροποποίηση του Παραρτήματος III του άρθρου 

19 του Προεδρικού διατάγματος 51/2007 (Α’54), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του 

Ν. 4117/2013 (Α’ 29), σε συμμόρφωση με την οδη-

γία 2014/101/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδη-

γίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοι-

νοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδά-

των» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Οκτω-

βρίου 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 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. 1440/1986 
«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 των άρθρων 4 (παρ.1, εδ.ι), 5 (παρ.5, 
εδ.στ), 6 (παρ.3), 7 (παρ.1), 8 (παρ.3 και 6), 9 (παρ.4), 
12(εδ.γ), 13,14 και 15 (παρ.1) του Ν. 3199/2003 «Προστα-
σία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδη-
γία 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).

3. Τις διατάξεις της Ενότητας Α’ του Ν. 4042/2012 «Ποι-
νική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’24).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α’87).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α’85).

6. 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 
άρθρο πέμπτο (παρ.2) του Ν. 4117/2013 (Α’ 29) και ειδι-
κότερα το άρθρο 19 αυτού.

7. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/101/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Οκτω-
βρίου 2014 (EEL 311/31-10-2014).

8. 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).

9. 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).

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

11. 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).

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

14. Την με αριθ.  Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’2076).

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

16. Την με αριθ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β’ 2183).

17. Την με αριθ. 20476/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, «περί διορισμού του Ιάκωβου Γκανούλη στη θέση του 
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
342).

18. 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 Παράρ-
τημα III του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 
51/2007 (Α’ 54), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2014/101/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγί-
ας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής υδάτων» της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014, που έχει δημοσιευθεί 
στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 311/32/2014), ώστε, με 
την προσθήκη νέων προτύπων για την παρακολούθηση 
της οικολογικής κατάστασης των υδάτων και την επικαι-
ροποίηση των υφιστάμενων, να επιτυγχάνεται πληρέ-
στερα ο σκοπός του ανωτέρω Προεδρικού διατάγματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στο Πα-
ράρτημα III του άρθρου 19 του Π.δ. 51/2007, η περίπτω-
ση 1.3.6 αντικαθίσταται σύμφωνα με το Παράρτημα του 
άρθρου 2, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2 
(άρθρο 1 οδηγίας 2014/101/ΕΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η περίπτωση 1.3.6 του Παραρτήματος ΙΙΙ (παράρτημα V 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ) του άρθρου 19 του Π.δ. 51/2007 
(Α΄54), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.3.6. Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών 
στοιχείων 

Οι μέθοδοι για την παρακολούθηση των τυπικών πα-

ραμέτρων είναι σύμφωνες με τα κατωτέρω διεθνή πρό-

τυπα στον βαθμό που καλύπτουν την παρακολούθηση 

ή όποια τέτοια εθνικά ή διεθνή πρότυπα εξασφαλίζουν 

τη συγκέντρωση δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής 

ποιότητας και συγκρισιμότητας.

Πρότυπα για τη δειγματοληψία βιολογικών ποιοτικών 

στοιχείων

Γενικές μέθοδοι για χρήση με τις ειδικές μεθόδους που 

δίνονται στα πρότυπα που αφορούν τα ακόλουθα βιο-

λογικά ποιοτικά στοιχεία:

EN ISO 
5667- 
3:2012

Ποιότητα νερού - Δειγματοληψία - 
Μέρος 3: Συντήρηση και χειρισμός των 
δειγμάτων νερού

 

Πρότυπα για το φυτοπλαγκτόν

EN 
15204:2006

Ποιότητα νερού - Πρότυπο οδηγιών για 
την καταμέτρηση του φυτοπλαγκτόν με 
τη χρήση ανάστροφου μικροσκόπιου 
(μέθοδος Utermöh) 
[Water quality - Guidance standard 
on the enumeration of phytoplankton 
using inverted microscopy (Utermöhl 
technique)]

EN 
15972:2011

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για ποσοτικές 
και ποιοτικές έρευνες για το θαλάσσιο 
φυτοπλαγκτόν 
(Water quality - Guidance on quantitative 
and qualitative investigations of marine 
phytoplankton)

ISO 
10260: 1992

Ποιότητα νερού - Μέτρηση βιοχημικών 
παραμέτρων - Προσδιορισμός με 
φασματομετρία της συγκέντρωσης 
χλωροφύλλης α 
(Water quality - Measurement of 
biochemical parameters - Spectrometric 
determination of the chlorophyll-a 
concentration) 

Πρότυπα για τα μακρόφυτα και το φυτοβένθος

EN 
15460:2007

Ποιότητα νερού - Πρότυπο οδηγιών για 
την έρευνα για τα μακρόφυτα σε λίμνες 
(Water quality - Guidance standard for the 
surveying of macrophytes in lakes)

EN 
14184:2014

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για την 
έρευνα των υδρόβιων μακρόφυτων σε 
τρεχούμενα νερά 
(Water quality - Guidance for the 
surveying of aquatic macrophytes in 
running waters)
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EN 
15708:2009

Ποιότητα νερού - Πρότυπο οδηγιών για 
την έρευνα, τη δειγματοληψία και την 
εργαστηριακή ανάλυση του φυτοβένθους 
σε ρηχά τρεχούμενα νερά 
(Water quality - Guidance standard for 
the surveying, sampling and laboratory 
analysis of phytobenthos in shallow 
running water)

EN 
13946:2014

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για τη 
δειγματοληψία ρουτίνας και την 
προεπεξεργασία βενθικών διατόμων από 
ποτάμια και λίμνες 
(Water quality - Guidance for the routine 
sampling and preparation of benthic 
diatoms from rivers and lakes)

EN 
14407:2014

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για την 
αναγνώριση και την καταμέτρηση 
δειγμάτων βεθνικών διατόμων από 
ποτάμια και λίμνες 
(Water quality - Guidance for the 
identification and enumeration of benthic 
diatom samples from rivers and lakes)

Πρότυπα για τα βενθικά ασπόνδυλα

EN ISO 
10870:2012

Ποιότητα νερού - Κατευθυντήριες γραμμές 
για την επιλογή των μεθόδων και των 
συσκευών δειγματοληψίας των βενθικών 
ασπόνδυλων σε γλυκά νερά 
(Water quality - Guidelines for the selection 
of sampling methods and devices for 
benthic macroinvertebrates in fresh 
waters)

EN 
15196:2006

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για τη 
δειγματοληψία και την επεξεργασία 
εκδυμάτων νύμφης από χειρονομίδες 
(οικογένεια των διπτέρων) για οικολογική 
αξιολόγηση 
[Water quality - Guidance on sampling 
and processing of the pupal exuviae 
of Chironomidae (Order Diptera) for 
ecological assessment]

EN 
16150:2012

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για 
τη δειγματοληψία βεθνικών 
μακροασπόνδυλων από ρηχά νερά 
ποταμιών αναλογικά με την επιφάνεια 
κάλυψης πολλαπλών οικοτόπων 
(Water quality - Guidance on pro-rata 
Multi-Habitat sampling of benthic macro-
invertebrates from wadeable rivers)

EN ISO 
19493:2007

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για τις θαλάσσιες 
βιολογικές έρευνες των κοινοτήτων 
σκληρού υποστρώματος 
(Water quality - Guidance on marine 
biological surveys of hard-substrate 
communities)

EN ISO 
16665:2013

Ποιότητα νερού - Κατευθυντήριες γραμμές 
για την ποσοτική δειγματοληψία και 
την επεξεργασία δείγματος θαλάσσιας 
μακροπανίδας μαλακού βυθού 
(Water quality - Guidelines for quantitative 
sampling and sample processing of marine 
soft-bottom macro-fauna)

 

Πρότυπα για τα ψάρια
EN 
14962:2006

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για το πεδίο 
εφαρμογής και την επιλογή των μεθόδων 
δειγματοληψίας για τα ψάρια 
(Water quality - Guidance on the scope and 
selection of fish sampling methods)

EN 
14011:2003

Ποιότητα νερού - Δειγματοληψία ψαριών με 
ηλεκτρισμό 

EN 
15910:2014

Ποιότητα νερού - Οδηγίες για την 
εκτίμηση της αφθονίας ψαριών με κινητές 
υδροακουστικές μεθόδους 
(Water quality - Guidance on the 
estimation of fish abundance with mobile 
hydroacoustic methods)

EN 
14757:2005

Ποιότητα νερού - Δειγματοληψία ψαριών 
με απλάδια 
(Water quality - Sampling of fish with multi-
mesh gillnets)

Πρότυπα για τις υδρομορφολογικές παραμέτρους

EN 
14614:2004

Ποιότητα νερού - Πρότυπο οδηγιών για 
την εκτίμηση των υδρομορφολογικών 
χαρακτηριστικών των ποταμών (Water 
quality - Guidance standard for assessing 
the hydromorphological features of rivers)

EN 
16039:2011

Ποιότητα νερού - Πρότυπο οδηγιών για 
την εκτίμηση των υδρομορφολογικών 
χαρακτηριστικών των λιμνών (Water 
quality - Guidance standard on assessing 
the hydromorphological features of lakes)

Πρότυπα για τις φυσικοχημικές παραμέτρους

Οποιοδήποτε σχετικό πρότυπο CEN/ISO.»

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, 3 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί 

Εσωτερικών και  Οικονομίας, Ανάπτυξης
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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*02016350906160004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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