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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3441/451 (1)
 Καθορισμός αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας. 

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 107).

2. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−
τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας 
και άλλες διατάξεις» (A’ 35).

3. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις» (A’ 180).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (A’ 21).

5. Την υπ’ αριθμ. 4659/700/17.6.2005 απόφασή μας με 
την οποία καθορίσαμε το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων ημερών, κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Β’ 955).

6. Τους οργανισμούς των Νομαρχιών Καρδίτσας (Β’ 
1785), Λάρισας (Β’ 549), Μαγνησίας (Β’ 8) και Τρικάλων 
(Β’ 358).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (A’ 137) 
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
ν. 2081/1992 (A’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
παραγρ. 2 α του ν. 2469/1997 (A’ 38) «περί κανονιστικών 
πράξεων», σύμφωνα με την οποία, προκειμένου περί 
κανονιστικών πράξεων απαιτείται αναγραφή του μεγέ−
θους των δαπανών και το γεγονός ότι η προκαλούμενη, 
από την απόφασή μας αυτή, δαπάνη θα αντιμετωπι−
σθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί για 
το σκοπό αυτό στους προϋπολογισμούς των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και από τις πιστώσεις 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κάθε Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο ανωτέρω 
επανακαθορισμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
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6. Το π.δ. 347/6.10.1986 (ΦΕΚ 154 τ.Α’) «Μεταβίβαση 
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού».

7. Την αίτηση της Κορδοπάτη Αγγελικής και τα συνο−
δεύοντα αυτής δικαιολογητικά.

8. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής που συγκρο−
τήθηκε με την υπ’αριθμ. 311/3.6.2005 απόφαση Νομάρχη 
Αργολίδας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην Κορδοπάτη Αγγελική άδεια Ίδρυ−
σης και λειτουργίας ερασιτεχνικής Σχολής Χορού με την 
επωνυμία» «Σχολή Χορού Κορδοπάτη Αγγελική» που θα 
λειτουργήσει στο Ναύπλιο επί της οδού Σπάρτης 15Γ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ναύπλιο, 17 Ιουλίου 2006

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   Aριθ. οικ.2664 (9)
Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των 

λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
(Ε.Ε.Λ.).των σφαγείων ΙΑΣΩΝ Α.Ε. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθμ. Ε1β/221/22.1.1965 Υγ/κή Δ/ξη «Περί 

διαθέσεως λυμάτων & βιομηχανικών αποβλήτων 
(Φ.Ε.Κ. 138/Β΄24.2.1965, όπως τροποποιήθηκε με τις 
Γ1/17831/7.12.1971 (Φ.Ε.Κ. 986/Β/13.12.1971, Γ4/1305/2.8.1974 
(Φ.Ε.Κ.801/Β/9.8.1974) & 5673/400/1997 κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

2. Την υπ’ αριθμ. 434/2006 αίτηση της ΙΑΣΩΝ Α.Ε.
3. Το από 21/6/2006 πρακτικό συνεδριάσεως της 

επιτροπής του άρθρου 6 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής 
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, απο−
φασίζουμε:

1. Καθορισμός Αποδέκτη: 1.1. Ορίζουμε αποδέκτη των 
λυμάτων της Ε.Ε.Λ. των σφαγείων ΙΑΣΩΝ Α.Ε. την απο−
στραγγιστική τάφρο Τ.6.6. −125 που διέρχεται παραπλεύ−
ρως και βόρεια του γηπέδου των εγκαταστάσεων.

2. Χαρακτηριστικά αποβλήτων: 2.1. Ορίζουμε όπως τα 
λύματα της Ε.Ε.Λ. θα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
καθαρισμού τέτοια, ώστε τα χαρακτηριστικά του στο 
σημείο εκβολής τους (την αποστραγγιστική τάφρο) να 
ικανοποιούν όλους τους όρους των νερών που προορί−
ζονται για άρδευση. 

2.2. Ορίζουμε σημείο εκβολής των λυμάτων το σημείο 
συμβολής του αγωγού με τον αποδέκτη.

Ειδικότερα τα λύματα μετά την επεξεργασία τους και 
πριν τη διάθεση τους στον αποδέκτη θα πρέπει απα−
ραίτητα να έχουν τις ακόλουθες παραμέτρους.

1. .ΡΗ από 6.9,5
2. Διαλελυμένο οξυγόνο > 6 MG/0
3. Θερμοκρασία < 28 C
4. Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 40MG/L
5. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 120 MG/L
6. Bόριο MG/L <2
7. Αιωρούμενα στερεά SS < 50 MG/L
8. Ηλεκτρική αγωγιμότητα ug/CM σε 20 C<750
9. Χλωριόντα MG/L CL<120 
10. Βαθμός αλκαλώσεως (εκατοστιαία αναλογία Να−

τρίου) 60%
11. Ολικός φώσφορος < 4MG /L

12. Ολικό άζωτο <8ΜG/L
13. Άνευ ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 

στερεά
14. Χωρίς εναποθέσεις λάσπης
15. Χωρίς πηκτίνες, λίπη έλαια ή γενικές ουσίες που 

μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις.

16. Χωρίς πηκτίνες ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις 
επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφην ψάρια, ζώα και 
ανθρώπους.

Πρέπει εξάλλου να τηρούνται οπωσδήποτε οι όροι 
της 1.4. του άρθρου 4 της Υγ/κής Δ/ξης Ε1β/221/65, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Ποσότητα αποβλήτων:
3.1. Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων που θα διοχε−

τεύονται στη αποστραγγιστική τάφρο θα ανέρχονται 
σε 71,7 m3/24ωρο.

4. Χαρακτηριστικά αποδέκτη: 
4.1. Τα νερά του αποδέκτη (η αποστραγγιστική τά−

φρος) μετά τη διάθεση σ’ αυτήν των λυμάτων της Ε.Ε.Λ. 
θα διατηρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για άρ−
δευση.

1. ΡΗ από 6 − 9,5
2. Διαλελυμένο οξυγόνο > 6 MG/L
3. Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο <40MG/L
4. Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο < 120 MG/L
5. Θερμοκρασία < 28 C
6. Βόριο MG/L<3
7. Ηλεκτρική αγωγιμότητα μg/CM σε 20 C < 750
8. Χλωριόντα CL< 120 MG/L
9. Αιωρούμενα στερεά SS < 50 MG/L
10. Βαθμός αλκαλιώσεως (εκατοστιαία αναλογία Να−

τρίου) 60%
11. Ολικός φώσφορος < 4 MG/L
12. Ολικό άζωτο < 8 MG/L
13. Άνευ ευκρινώς ορατά επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 

στερεά
14. Χωρίς εναποθέσεις λάσπης
15. Χωρίς πηκτίνες, λίπη, έλαια ή γενικές ουσίες που 

μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αρδευτικές ή 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις.

16. Χωρίς τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις 
επιβλαβείς για καλλιέργειες, εδάφη, ψάρια, ζώα και αν−
θρώπους.

Πρέπει εξάλλου να τηρούνται οπωσδήποτε οι όροι της 
παρ. 1.4. του άρθρου 4 της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/ 
221/65, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η αναπτυσσόμενη βλάστηση από υδροχαρή φυτά θα 
καταστρέφεται και απομακρύνεται και η διεύθυνση της 
Ε.Ε.Λ. υποχρεούται και θα είναι υπεύθυνη για τον καθα−
ρισμό και συντήρηση του αποδέκτη.

5. Τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων 
θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες της Ε.Ε.Λ.

6. H μεταφορά και η διάθεση των αποβλήτων στον 
αποδέκτη από την εγκατάσταση επεξεργασίας μέχρι το 
σημείο εκβολής θα γίνεται με κλειστό υπόγειο αγωγό.

7. Προστατευτικά μέτρα
7.1. Η Δ/νση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμά−

των είναι υποχρεωμένη να, παίρνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα ώστε τα απόβλητα στο σημείο εκβολής τους 
στον αποδέκτη να ικανοποιούν όλους τους όρους και 
παραμέτρους της παρούσης απόφασής μας.

8. Έλεγχος − εργαστηριακή παρακολούθηση
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8.1. Θα πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις 
για τα υγειονομικά θέματα, θα γίνονται με τη φροντί−
δα της Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και με 
τη φροντίδα της Δ.Ε.Β. για θέματα που αφορούν τις 
αρδεύσεις.

Τα δείγματα θα παίρνονται από το ίδιο σημείο σε 
τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα.

9. Άδεια
9.1. Μετά από την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών 

έργων επεξεργασίας καθαρισμού και διάθεσης των απο−
βλήτων, θα χορηγηθεί με απόφαση μας η προσωρινή 
άδεια, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από 
την Ε1β/221/65 Υγ/κή Δ/ξη.

9.2. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί με απόφαση μας 
αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα αποτε−
λέσματα από τη διάθεση των αποβλήτων, ύστερα από 
έλεγχο και γνωμάτευση των αρμοδίων υπηρεσιών (σύμ−
φωνα με την Ε1β/221/65 Υγ/κη Δ/ξη ) ότι έχουν εξασφα−
λισθεί οι όροι που έχουν τεθεί με την παρούσα.

Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 17 Ιουλίου 2006 

Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

   Aριθ. 1167 (10)
Σύσταση συνεργείων περιοδικού ελέγχου μέτρων και 

σταθμών έτους 2006. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης», 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα.

2. Το ν. 2218/1994 «Περί ιδρύσεως Νομαρχιακής Αυτοδ/
σεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
ν. 2240/1994 και 2307/1995.

3. Την υπ’ αριθμ. 16/1995 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Σερρών «Περί ψηφίσεως του Οργανισμού 
Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδ/
σεως Σερρών» (ΦΕΚ 367/τ.Β./1995).

4. Το άρθρο 8 του π.δ. 524/1978 «Περί κωδικοποιήσεως 
εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών δ/ξεων, των ανα−
φερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών.»

5. Το ν. 3103/2003 ( ΦΕΚ 23/τ.Α./29.1.2003), σύμφωνα με 
τον οποίο οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας που αναφέ−
ρονται στο αρθρ. 12 παρ. 2 του ν.δ. 3957/29.3.1959 (ΦΕΚ 
131/τ.Α.), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρ. 8 παρ. 2 του 

π.δ. 524/1978 ( ΦΕΚ 112/τ.α.), μεταβιβάζονται στις Δ/νσεις 
Εμπορίου των Νομαρχ. Αυτοδ/σεων.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ2.222/9.2.2006 απόφαση του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, περί ενάρξεως του Περιοδικού Ελέγ−
χου έτους 2006 από 1.5.2006 και την Φ2−657/28.5.2004 
εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών διενέργειας ελέγχου Μέτρων 
και Σταθμών».

7. Το ν.δ. 146/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα.
8. Το ν. 3205/2003.
9. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου της ΝΑ 

Σερρών αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το χρονι−

κό διάστημα από 1.5.2006 μέχρι 31.12.2006, συγκροτώντας 
συνεργεία υπερωριακής εργασίας αποτελούμενα από 
δέκα (10) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εμπορίου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.

Έργο των παραπάνω συνεργείων είναι η διενέργεια 
του περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 
2006 καθώς και έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του 
ν. Σερρών (έλεγχος, σφράγιση, είσπραξη τέλους, σύντα−
ξη συγκεντρωτικών καταστάσεων, απόδοση τελών στον 
ειδικό λ/σμό του Υπ. Ανάπτυξης κλπ). Τα συνεργεία αυτά 
θα απασχολούνται υπερωριακά κατά τις απογευματι−
νές ώρες (μέχρι της 22ας ώρας) καθώς και την ημέρα 
του Σαββάτου και μέχρι εξήντα (60) ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό 
Μέτρων και Σταθμών της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρ−
χιακής Αυτοδ/σης Σερρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Σέρρες, 2 Μαΐου 2006 

Ο Νομάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
   (11)

  Στην υπ’ αριθμ. 7669/12.5.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 667/29.5.2006 ΦΕΚ τεύχος Β’ 
επιφέρεται η εξής διόρθωση: 

Α
Στην παρ. 3. περ. α, αντί του λανθασμένου «Η ετή−

σια επιχορήγηση του Δήμου Λαμιέων», να γραφεί το 
ορθό «Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμιου Λαμιέων με 
350.000,00 Ευρώ». 

  (Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)  
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