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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15128/ΕΦΑ 2806
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τάσεων της δράσης 2.1.3 «Διεθνής συνεργασία στη
βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης
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εντάσσεται στο μέτρο 2.1 «Έρευνα – Καινοτομία» του
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
β. του ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.85) «Ανάπτυξης της
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και τις τρο−
ποποιήσεις του, άρθρα 3 και 5
γ. του αρθρ.23 του ν. 1733/87 (ΦΕΚ 171,Α/1987) «περί
μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική και−
νοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας,
δ. του ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α/28.9.99) άρθρο 23, παρ.3,
όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2843/2000 περί «Εκ−
συγχρονισμού και Χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισα−
γωγή εταιρειών επενδύσεων στη ποντοπόρα ναυτιλία ,
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 34,
ε. του ν. 2919/2001 για σύνδεση της έρευνας και τε−
χνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
128/Α/25.6.2001),
στ. του π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/17.10.2000) «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων
και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές
ή άλλες παραγωγικές μονάδες» όπως τροποποιήθηκε
από το π.δ. 103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/23.4.2003) και το άρθρο
34 του ν.3259/2004 (ΦΕΚ149/Α/4.8.2004)
ζ. του π.δ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
η. του π.δ.122/2004 (ΦΕΚ85/17.3.2004) «Ανασύσταση
Υπουργείου Τουρισμού»
θ. του αρθρ. 1 του ν. 1256/82 «Για την πολυθεσία, την
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου
απολαβών από το Δημόσιο τομέα καθώς και για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κρά−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.12.2006
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθ. ΔΥΓ2/31265/ (Σχετ: 65414)
(8)
Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την Υ2/2600/2001
Κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νε−
ρού ανθρώπινης κατανάλωσης».
(Υγειονομική Διάταξη)
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον A.N. 2520/40 «περί υγειονομικών διατάξεων»
2. Το π.δ. 95/2000 «περί οργανισμού Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας»
3. Τις διατάξεις του αρθ 1 παρ. 1 και 4 του ν.1338/83
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34 Α), όπως
τροποποιήθηκε απο το αρθ. 6 παρ.1 του ν. 1440/84 «Συμ−
μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά
και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επεν−
δύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άν−
θρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.3.83)
4. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του ν. 2077/92
(Α136).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) για την οργάνωση και εκ−
συγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και ν. 3370/2005
(ΦΕΚ 176Α) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρε−
σιών Δημ. Υγείας
7. Την υπ’ αριθμ. Υ2/ΟΙΚ. 2600/2001 Κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 892/Β/11.7.2001) για την «ποιότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ενωσης της 3πς Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με
την Υ2/ 3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.2001 )
8. Την υπ’ αριθμ. 1176/8.3.2006 αίτηση του Δήμου Μα−
δύτου αναφορικά με χορήγηση παρέκκλισης
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527Β
24.3.2004) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης « όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Την υπ’ αριθμ. 30356/15.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β) Κοινή
Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουρ−
γούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης «
11. Την ανάγκη θέσπισης παρεκκλίσεων για συγκεκρι−
μένες γεωγραφικές περιοχές σε εφαρμογή του άρθρου
9 της Υ2/2600/2001 Κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ

892/Β/11.7.2001) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπι−
νης κατανάλωσης», επειδή η παροχή του νερού για το
χρονικό διάστημα του ανωτέρω άρθρου δεν μπορεί να
εξασφαλισθεί με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο
12. Τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. σχετικά με
επιπτώσεις των παραμέτρων ποιότητας νερού στην
ανθρώπινη υγεία
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας υγειονομικής διάταξης είναι η
χορήγηση παρεκκλίσεων σε εφαρμογή του άρθρου 9
της Υ2/2600/2001 Κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 892/
Β/11.7.2001 ) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης» στον Δήμο Μαδύτου, για ορισμένη χρο−
νική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα
λήψης μέτρων.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στον Δήμο Μαδύτου
Ν. Α. Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 3
Ποιοτικές προδιαγραφές
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της
Υ2/2600/2001 Κοινή υπουργική απόφαση χορηγείται
στον Δήμο Μαδύτου παρέκκλιση από την ανώτατη πα−
ραμετρική τιμή του φθορίου έως 2 mg/1 για χρονική
περίοδο 3 ετών.
Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης
Οι υπεύθυνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της Υ2/
οικ.2600/2001 Κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότη−
τα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» εξασφαλίζουν
ότι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η παρέκκλιση
αυτή ενημερώνεται αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο
για την παρέκκλιση και τους όρους της.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
το άρθρο 3 του A.N. 2520/40 όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο μόνο του Ν. 290/43 που κυρώθηκε με την
303/46 ΠΥΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγ−
μάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η εκτέλεση της παρούσας Υγ. Διάταξης ανατίθεται
στα αρμόδια υγειονομικά όργανα και η ισχύς της αρχίζει
από την ημέρα δημοσίευσης της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
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