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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  ΔΥΓ2/26414 (1)
Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την 
«ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
  (Υγειονομική Διάταξη) 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων»
2. Το π.δ. 95/2000 «περί οργανισμού Υπουργείου Υγεί−

ας και Πρόνοιας» 
3. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−

γανα».
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 1 και 4 του ν.1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε απο το αρθρ. 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεμα−
τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.3.1983).

5. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του ν. 2077/1992 
(Α΄ 136).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) 
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του 
ν.2469/1997 (Α΄ 38).

7. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α΄) για την οργάνωση και 
εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και ν. 3370/ 
2005 (ΦΕΚ 176Α΄) για την οργάνωση και λειτουργία των 
Υπηρεσιών Δημ. Υγείας.

8. 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 
Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β΄/14.8.2001).
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9. Τις υπ’ αριθμ. 3/20.2.2006 και 16/19.5.2006 αιτήσεις 
του Συνδέσμου Δήμων Νομού Χίου αναφορικά με χο−
ρήγηση παρέκκλισης.

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β΄/ 
24.3.2004) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

11. 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».

12. Την ανάγκη θέσπισης παρεκκλίσεων για συγκε−
κριμένες γεωγραφικές περιοχές σε εφαρμογή του άρ−
θρου 9 της υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001) για την «ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», επειδή η παροχή του 
νερού για το χρονικό διάστημα του ανωτέρω άρθρου 
δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλον ενδεδειγμένο 
τρόπο.

13. Τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. σχετικά με 
επιπτώσεις των παραμέτρων ποιότητας νερού στην 
ανθρώπινη υγεία.

14. 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 υπ’ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001) για την «ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» στους Δήμους Χίου και Αγί−
ου Μηνά, για ορισμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας 
υπόψη το χρονοδιάγραμμα λήψης μέτρων.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στους Δήμους Χίου 
και Αγίου Μηνά ΝΑ. Χίου.

Άρθρο 3
Ποιοτικές προδιαγραφές

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ’ 
αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης χορη−
γείται στους Δήμους Χίου και Αγίου Μηνά παρέκκλιση 
από την ανώτατη παραμετρική τιμή του υδραργύρου 
έως 1,65 mg/l για χρονική περίοδο 3 ετών.

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης

Οι υπεύθυνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της υπ’ 
αριθμ. Υ2/οικ. 2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης 
για την «ποιότητα 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 α.ν. 2520/1940 όπως έχει αντικατασταθεί 

με το άρθρο μόνο του ν. 290/1943 που κυρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 303/46 ΠΥΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή 
Διαταγμάτων 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 δημοσίευσής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 75753 (2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β΄ Διοίκησης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
Β΄ εξάμηνο του 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137//1985/Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/Α΄) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β΄ Διοίκησης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα εννέα ευρώ (65.649 €) η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το υπ’ αριθμ. 9446/21.6.2006 έγγραφο της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα 
οκτώ (48) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β΄ 
Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας και μέχρι δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (12.810) 
ώρες από 1.7.2006 έως 31.12.2006.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών, όπως: 

• Συντονισμός ενεργειών για την εξασφάλιση της απα−
ραίτητης ετοιμότητας ανταπόκρισης των νοσοκομείων 
σε έκτακτες καταστάσεις.




