
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας 
Προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000).

2 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 
8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3 Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 
της υπ’ αριθμ. 135275/2017 (Β΄ 1751) απόφασης 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών 
κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρε-
σιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την 
ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 
διάφορες χρήσεις του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α1190473 ΕΞ 2018 (1)
  Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας 

Προκαταβολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων (Ειδικός Φορέας 1023-801-0000000).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.  4270/2014 

(Α΄ 143), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 54/2018 (Α΄ 103), «Ορισμός του περιεχομένου 
και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».

3. Την υπουργική απόφαση 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 (Β΄ 
3240), «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού», όπως ισχύει.

4. Το ν. 4389/2016 (Α΄ 94) Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», όπως ισχύει.

6. Την υπ' αρ. Υ 29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/22-03-2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 
968), όπως ισχύει.

8. Την με αριθμ. 1 πράξη του Υπουργικού Συμβουλί-
ου της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ. 39/3 
της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την με αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α 4013142 ΕΞ 2016/11-07-2016 
(Β΄ 2328) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
«Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της πάγιας προ-
καταβολής του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 105 του 
ν. 4446/2016 (Α΄ 240).

10. Το με αριθμ. 2/83692/ΔΛΓΚ-Α΄/14-11-2018 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης της 
Γενικής Διεύθυνσης θησαυροφυλακίου και Δημοσιο-
νομικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ «Υποβολή σχεδίου κυα για 
τον επανακαθορισμό του είδους και του ποσοστού κάθε 
δαπάνης που βαρύνει την πάγια προκαταβολή βάσει του 
νέου κωδικολογίου».

11. Την αιτιολογημένη γνώμη της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., 
με βάση τα αριθμ. (12), (13) και (14) κατωτέρω σχετικά.

12. Την ανάγκη επανακαθορισμού του είδους των δα-
πανών και ορισμό των ποσοστών αυτών, σε βάρος των 
οποίων θα γίνονται οι πληρωμές από την πάγια προ-
καταβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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13. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δαπανών που 
σχετίζονται με: α) την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγου-
σών και σοβαρών αναγκών, β) τα έξοδα μετακίνησης των 
υπαλλήλων και γ) την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η 
πληρωμή των οποίων λόγω της φύσης τους δεν μπορεί 
να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
δικαιολόγησης αυτών.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τα ανώτατα όρια για τα νέα ποσοστά 
διάθεσης των δαπανών στους αναλυτικούς λογαρια-
σμούς εξόδων της Οικονομικής Ταξινόμησης, από 
1/1/2019, που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας 
Προκαταβολής του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 
«Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», 
και αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

(%) έως

2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο 
εξωτερικό όσων υπηρετούν 
σε ελληνικές υπηρεσίες του 
εξωτερικού

90

2420402001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών 
και οργάνων διοίκησης στο 
εξωτερικό

100

2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 50

2420403001 Έξοδα ημερήσιας 
αποζημίωσης προσωπικού

50

2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης 
προσωπικού

50

2420407002 Έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής δημοσίων 
υπαλλήλων (μονίμων 
και Ι.ΔΑ.Χ.) και λοιπών 
προσώπων για συμμετοχή 
τους στις εργασίες 
κοινοτικών οργάνων στο 
εξωτερικό

100

Άρθρο 2

Με την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται 
από την υπ' αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α 4013142 ΕΞ 2016/11-07-2016 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών το τμήμα 
της πάγιας προκαταβολής που αφορά τον ειδικό φορέα 
23-180 ως προς το είδος και το ποσοστό των δαπανών 
που πληρώνονται σε βάρος την πάγιας προκαταβολής.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τον 
κρατικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 

8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 

λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων 

του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδειο-

δότηση διαστημικών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο 
Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση Ελ-
ληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 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).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου (Β΄ 3696).

8. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες (Β΄ 832/09.04.2013).

9. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθ-
μίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)Τρο-
ποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Με-
τρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 
1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και κωδικο-
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ποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση διατάξεων 
του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 103/31.01.2012) 
και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(ΦΕΚ Β΄ 104/31.01.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν» (Β΄ 2773).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας « Καθορισμός λεπτομερειών για 
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του 
ν. 4508/2017» (Β΄ 474), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η περίπτωση Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέ-
χρι και τις 31/10/2018».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών  Υφυπουργός Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΎ/1029/3 (3)
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 

της υπ' αριθμ. 135275/2017 (Β΄ 1751) απόφασης 

της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών 

κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρε-

σιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την 

ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις 

διάφορες χρήσεις του.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ

  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 των άρθρων 2, 3, 4 (παρ. 1 και 3), 10, 12, 
13 και 14 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), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο όγδοο του ν. 3621/2007 και 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 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύ-
ρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος Γ΄ «Συμ-
φωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων» (υποπαράγραφος 4.3 «Ρυθμιζόμενες επι-
χειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)», εδάφιο: 
Εταιρείες Ύδρευσης) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 8, 10 και 12 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 του 
ν. 4117/2013 (Α΄29).

6. 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).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 (παρ. 4) της Οδη-
γίας 2000/60/ΕΚ «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής υδάτων» (EEL 327/1/2000).

8. Το ν. 3852/2010 (Α΄87) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης.

9. Το ν. 4019/2011 (Α΄ 216) Κοινωνική και Οικονομική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.

10. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», σε συνδυασμό με 
την κοινή υπουργική απόφαση 322/2013 «Οργάνωση 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 679)..

11. 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..κ.λπ.» 
(Α΄190).

12. Την υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική από-
φαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης 
των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Β΄ 2878), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ΄ αριθμ. 140424/2017 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄814).
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13. Την υπ’ αριθμ. Φ.16/6631/1989 κοινή υπουργική 
απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων 
ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική 
χρήση νερού στην άρδευση» (Β΄428).

14. Την 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύ-
σταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 
Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και 
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» (Β΄31), όπως ισχύει.

15. 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).

16. Την υπ. αριθμ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των λεκανών απορροής 
ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφε-
ρειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β΄ 1383), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. 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).

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

19. Την με αριθμ. Υ1 172/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄3610).

20. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄161).

21. Την με αριθμ. Υ 198/2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο» (Β΄3722).

22. Την με αρ. 20476/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «περί διορισμού του κου 
Ιάκωβου Γκανούλη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα 
Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 342).

23. Τη με αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/
29-3-2018 απόφαση Υπουργού και Υπουργού Αναπλη-
ρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση 
υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’, του Υπουργού Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας και ’’Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού’’ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (..) (ΦΕΚ Β΄ 1228.

24. Η υπ' αριθμ. 135275/2017 (Β 1751) απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέ-
θοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».

25. Το από 28-12-2018 σχετικό πρακτικό Συνεδρίασης 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της 135275/2017 από-

φασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, από το σημείο 
«Για τις υρδογεωτρήσεις..» ως το σημείο «..την επίτευξη 
των στόχων της παρούσας» τροποποιείται ως εξής:

Για τις υδρογεωτρήσεις εκτός οργανωμένων συλλο-
γικών δικτύων, το περιβαλλοντικό τέλος ορίζεται μετά 
το τέλος του υφιστάμενου διαχειριστικού κύκλου, δη-
λαδή μετά το τέλος του 2021, με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από 
εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που το Υδατικό 
Σύστημα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το περιβαλλοντικό τέλος 
ορίζεται από κοινού. Σε περίπτωση διαφωνίας η τελική 
απόφαση λαμβάνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Υδά-
των της ΕΓΥ με κριτήριο την επίτευξη των στόχων της 
παρούσας».

Άρθρο 16
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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