
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του 
άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονά-
δες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Προμηθειών του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης).

2 Τροποποίηση της αριθμ. 3410/25-7-2014 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2043/Β/28-7-2014) «Τρο-
ποποίηση Κανονισμού Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων».

3 Ορισμός αρμόδιων φορέων για την παρακολού-
θηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και 
καθορισμός των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του 
ν. 3983/2011 (Α’ 144).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 5786 (1)
Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του 

άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μο-

νάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας 

Θράκης).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 

(ΦΕΚ 143 Α'), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.24 του 
άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α') και συμπλη-
ρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 
(ΦΕΚ 220 Α').

2. Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση με-
ταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσι-
ονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές 
Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 
Β' 1381 - ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ).

3. Το π.δ. 108/2014 (ΦΕΚ 175/τ.Α'/28-8-2014) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης».

4. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α'/27-01-2015) «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α'/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23-9-2015).

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5-11-2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α' 98).

9. Τη με αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β’)

10. Τη με αριθμ. 39324/6-12-2016 απόφαση που αφο-
ρά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσω-
τερικών, Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά» (ΦΕΚ 3959 Β΄).

11. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 με θέμα την παροχή 
οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ) και αριθ. 
2/77786/0026/26.9.2016 με θέμα «Αναδιοργάνωση των 
Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 
6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ).

12. Την αριθ. πρωτ. 5153/06.12.2016 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας 
Θράκης).

13. Την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δαπανών από 
1.1.2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιστιστ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-δι-
αχειριστών».

 «Άρθρο 19 
9. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών 

Αναφορών και Πληρωμών προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ή της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
ή TE Διοικητικού Λογιστικού.

10. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας ΠΕ Διοικητι-
κού-Οικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού.

11. Στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου 
ή της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Δι-
οικητικού Λογιστικού.

12. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας ΠΕ Διοικητι-
κού-Οικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού».

Άρθρο 2
Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος προΐστανται στις οργανικές μονάδες, που με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης μετονομάζονται, 
εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
στις ίδιες οργανικές μονάδες.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Υφυπουργός Εσωτερικών Οικονομικών
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης   
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

  Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 3410/25-7-2014 υπουρ-

γικής απόφασης (ΦΕΚ 2043/Β/28-7-2014) «Τρο-

ποποίηση Κανονισμού Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 339/1936 «Περί Κρατικών Λαχείων»,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’116),

δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄178).

2. Την αριθμ. 1053068/334/Α0013/13.6.1997 (ΦΕΚ 
542 τ.Β΄/2-7-1997) απόφαση «Κανονισμός Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 3410/25-7-2014 (ΦΕΚ 
2043/Β/28-7-2014), όμοια απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 3410/25-7-2014 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2043/Β/28-7-2014), ως προς τον χρόνο 
εξόφλησης των οφειλών των πρακτόρων και λαχειοπω-
λών που δεν έχουν χάσει το δικαίωμα της τμηματικής 
εξόφλησης κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας, 
και μετατρέπουμε τις εναπομείνασες καταβολές για την 
εξόφληση των οφειλών τους από δεκαπενθήμερες σε 
μηνιαίες, με ημερομηνία εξόφλησης την 1η κάθε μήνα. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3410/25-7-2014 απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 126856 (3)
Ορισμός αρμόδιων φορέων για την παρακολού-

θηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και 

καθορισμός των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του 

ν. 3983/2011 (Α' 144). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

"Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ..." 
(Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3 και 4) 
και του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 "Εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ." (Α’ 70) και του 
άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄101).

2. Τις διατάξεις του ν. 3983/2011 «Εθνική Στρατηγική 
για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α' 144) και ειδικότερα 
τα άρθρα 11, 13,15,17, και 19 (παρ. 1, περ. στ και 4) του 
νόμου αυτού.

3. Το ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 166) Τροπο-
ποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου 
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές 
διατάξεις» (Α' 141).

4. Το ν. 3422/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Άαρχους 
για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα» (Α' 303).

5. Την υπ' αριθμ. 1175/2012 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Έγκριση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών 
για τα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 10 του ν. 3983/2011 (Α' 144)» (Β' 2939).

6. Την με αρ. 126635/2016 απόφαση του Υπουργού 
Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 3799) 
«Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη 
συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των 
θαλάσσιων υδάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 11 του ν. 3983/2011 (Α' 144)».

7. Την υπ' αριθμ. 1002/2012 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και δημόσιας 
διαβούλευσης για τα στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγι-
κών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του 
ν. 3983/2011 (Α' 144)» (Β' 2377).

8. Την υπ' αριθμ. 140384/2011 κοινή υπουργική από-
φαση «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό 
των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που 
υποχρεούνται στη λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, 
παράγραφος 4 του ν. 3199/2003 (Α' 280)» (Β' 2017).

9. Την υπ' αριθμ. 2010/477/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής «σχετικά με τα κριτήρια και τα μεθοδολο-
γικά πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση 
των θαλάσσιων υδάτων» (EEL 232/14/2-9-2010).

10. 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 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά όργανα» (Α'98) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με 
το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του ν. 4320/2015 (Α'29).

11. Το ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α' 265) και ιδίως το 
άρθρο 28, παράγραφος 4.

12. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).

13. 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).

14. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 
π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) που αφορά στην 
μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

15. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

16. Την με αρ. οικ. 322/2013 κοινή υπουργική από-
φαση «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Β' 679).

17. Τη με αριθ. Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β'3610).

18. Τη με αριθ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση (Β΄3722), όπως 
ισχύει.

19. Τη με αριθ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β’ 3722).

20. Τη με αρ. 20476/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Δι-
ορισμός του Ιακώβου Γκανούλη στη θέση του Ειδικού 
Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
342).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας, για την 
περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στο ποσό των 7.950.000 
ευρώ περίπου και καλύπτεται από το συγχρηματοδοτού-
μενο Πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και 
ειδικότερα από το ΣΑΕ 275/1, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρ-
μογή του άρθρου 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του 
ν. 3983/2011 (Α' 144), με τον ορισμό των αρμόδιων φο-
ρέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θα-
λάσσιων υδάτων και τον καθορισμό των αντίστοιχων 
υποχρεώσεων τους, ώστε, με βάση τα εγκεκριμένα 
προγράμματα παρακολούθησης του άρθρου 11 του 
ίδιου νόμου, που στοχεύουν στη συνεχή εκτίμηση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων 
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα, 
να συμβάλλει η χώρα στην επίτευξη ή τη διατήρηση 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων 
υδάτων, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 2 του 
νόμου αυτού.

Άρθρο 2 
Προσδιορισμός αρμόδιων φορέων

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων πα-
ρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλο-
ντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, που έχουν 
εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 126635/2016 υπουργική από-
φαση (Β' 3799), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3983/2011 (Α’ 144), ως 
αρμόδιοι φορείς για τη διενέργεια των απαιτούμενων 
δράσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας των 
θαλάσσιων υδάτων ορίζονται: α) Το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και β) Ινστιτούτο Αλι-
ευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ).
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2. Οι ανωτέρω φορείς τελούν υπό την εποπτεία, συ-
μπεριλαμβανομένης της παροχής οδηγιών και κατευ-
θύνσεων, το συντονισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας η οποία, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 19 του 
ν. 3983/2011, έχει την ευθύνη για την διαμόρφωση και 
τη συντονισμένη υλοποίηση των προγραμμάτων πα-
ρακολούθησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις αρμόδιων φορέων

1. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ευθύνη για την πραγματο-
ποίηση των δειγματοληψιών, αναλύσεων και επί τόπου 
μετρήσεων, καθώς και την υποβολή των στοιχείων που 
προκύπτουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 126635/2016 
υπουργική απόφαση και το άρθρο 11 του ν. 3983/2011.

2. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν τη δυνατότητα μετά από 
σχετική έγκριση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, να συ-
νεργάζονται μεταξύ τους και κατά περίπτωση, με άλλους 
φορείς που διαθέτουν κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπει-
ρία για την υλοποίηση του έργου που τους ανατίθεται 
με την παρούσα απόφαση.

3. Οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν 
στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας τα δεδομένα και τις πληρο-
φορίες που προκύπτουν από τα προγράμματα παρα-
κολούθησης, καταχωρημένα σε ειδικά διαμορφωμένο 
ηλεκτρονικό χώρο (ιστότοπο), σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 της 126635/2016 υπουργικής απόφασης 
και τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 4 της 
παρούσας απόφασης.

4. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται υποβάλλονται 
ως πρωτογενή δεδομένα, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, σε πίνακες που υποδεικνύονται από την Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων και σε κατάλληλα επεξεργασμένη 
μορφή (βάσεις δεδομένων, χάρτες, Συστήματα Γεωχωρι-
κών Πληροφοριών) για την υποβολή τους στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3882/2010 
και τις σχετικές προδιαγραφές και κατευθύνσεις που κα-
ταρτίζονται και εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
στόχο την πλήρη κάλυψη των επιμέρους υποχρεώσεων 
που προκύπτουν σχετικά με την υποβολή εκθέσεων σύμ-
φωνα με το ενωσιακό νομοθετικό κεκτημένο .

5. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ευθύνη για την ολοκλή-
ρωση της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής κατάστασης 
κάθε θαλάσσιας υποπεριοχής και τη σύνταξη πρότασης 
επικαιροποιημένου προγράμματος παρακολούθησης 
τους, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 15 του ν. 3983/2011.

Άρθρο 4
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, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης και Ενέργειας 
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