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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/34081/0025 (1)
  Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς τις Τράπε−

ζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατά−
σταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 
20.5.2007 και 21.5.2007 σε περιοχές του Νομού Αιτω−
λοακαρνανίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/1995).
2. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευ−

ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

4. Την υπ’ αριθμ. 4244/Α32/24.4.2008 (ΦΕΚ 850/
Β/12.5.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

5. Την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής του 
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 
18α/25.8.2008), με την οποία εγκρίνει την παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε: 

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύ−
ρες της 20.5.2007 και 21.5.2007 στα Τοπικά Διαμερίσματα 
Αμπελακίου και Λουτρού και στον οικισμό Μπούκα του 
Δήμου Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με 
τους εξής όρους:
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(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση.

   Με την υπ’ αριθμ. 60/07/08 πράξη του Δ/ντή του Ε’ 
Τελωνείου Πειραιά από το ιστορικό της οποίας προκύ−
πτει λαθρεμπορία αυτοκινήτου που διαπράχτηκε από 
τους: α) Στέφανο Περαματζέλη του Κων/ντίνου, β) Πέ−
τρο Τερζόγλου του Νικολάου εκτελωνιστής, ο οποίος 
είναι αγνώστου διαμονής και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 155 παρ. 1 εδ. β του Τελωνειακού Κώδικα 
η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως τελωνειακή 
παράβαση υπό την έννοια του άρθρου 155 παρ. 2 εδ. ζ 
του Τελωνειακού Κώδικα δηλαδή ως λαθρεμπορία και 
επιβλήθηκαν στους υπαίτιους πολλαπλά τέλη ποσού 
116.549,40 ευρώ πλέον αυτού Τ. Χ. και ΟΓΑ 2,4%.

   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551 (5)
Τροποποίηση της περίπτωσης (γ) της παρ.1 του άρθρου 

8 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 «περί 

υγειονομικών διατάξεων» (ΦΕΚ 237 Α). 
2. 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 λειτουρ−
γία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας.

3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α) «περί οργανισμού Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 Α).

4. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

5. Την παραγρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 
160 Α). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 
280Α) και την υπ’ αριθμ. 41139/24.11.2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1695Β/2.12.2005). 

7. Την υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 (ΦΕΚ Β) Υγειονομική Δι−
άταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 
Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986 Β) και Γ4/1305/2.8.1974 (ΦΕΚ 
801 Β) όμοιες.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΔ/Φ.1/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Χρ. Ζώη και Αθ. Νάκο».

9. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της διάταξης και της 
προσαρμογής της στην αξιοποίηση της τρέχουσας τε−
χνολογίας ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 (ΦΕΚ Β) 
Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ 

αριθμ. Γ1/17831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986 Β) και Γ4/1305/2.8.1974 
(ΦΕΚ 801 Β) όμοιες, ως προς την περίπτωση (γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8, η οποία αντικαθίσταται 
ως ακολούθως :

«γ) Θα λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να 
αποκλείεται είσοδος αναρμόδιων προσώπων και ζώων, 
μέσα στην περιοχή διάθεσης των λυμάτων. Ο περιορι−
σμός αυτός, λαμβανομένων υπόψη όλων των υπολοί−
πων όρων της παρ.1 του αρθρ.8, είναι δυνατόν να μην 
τηρείται στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα προς 
άρδευση λύματα από συστήματα διαθέσεως αστικού 
χαρακτήρα αποβλήτων (π.χ. τουριστικές, εμπορικές 
κ.ά δραστηριότητες) έχουν προηγουμένως υποβληθεί 
τουλάχιστον σε κατάλληλη επεξεργασία (πολύ υψηλού 
βαθμού απόδοσης −μείωσης βιολογικού και μικροβιακού 
φορτίου−), με την έννοια που αυτή προσδιορίζεται στον 
ακόλουθο πίνακα και απολύμανση, ώστε να μην εγκυ−
μονείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία». 

Στην περίπτωση που τηρούνται τα όρια του πίνακα 
δεν τίθεται περιορισμός στη μέθοδο εφαρμογής ( μπο−
ρεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του καταιονισμού)

ΠΙΝΑΚΑΣ: Απαιτήσεις ποιότητας κατ΄ ελάχιστον επε−
ξεργασίας
Όρια ολικών κολο−
βακτηριοειδών

Άλλες παράμετροι Απαιτούμενη κατ’ 
ελάχιστον επεξερ−
γασία

≤ 2/100 ml για το 
90% των δειγμά−
των.
Επιπροσθέτως ο 
αριθμός των Ολι−
κών Κολοβακτηρι−
δίων δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 20 ανά 
100ml σε περισ−
σότερα του ενός 
δείγματα για οποι−
οδήποτε συνεχές 
χρονικό διάστημα 2 
μηνών

ΒOD5 < 10 mg/l 
Αιωρούμενα
στερεά < 10 mg/l

Δευτεροβάθμια βι−
ολογική επεξεργα−
σία και κροκίδωση 
και διήθηση και 
απολύμανση
(α) Οι ως άνω διερ−
γασίες πρέπει να 
λαμβάνουν χώρα 
με τη σειρά που 
αναγράφονται
(β) Η ταχύτητα 
διήθησης να μην 
υπερβαίνει τα 8 
μέτρα ανά ώρα 
(m3/m2/h) κατά τη 
διάρκεια κανονικής 
λειτουργίας

Κατ’ ελάχιστον θα γίνεται μια δειγματοληψία ανά τρεις 
ημέρες για αναλύσεις Ολικών Κολοβακτηριδίων και αι−
ωρούμενων στερεών, και τουλάχιστον μια ανά 7 ημέρες 
για BOD5. Kατ’ εξαίρεση οι δειγματοληψίες μπορούν να 
περιοριστούν σε μια ανά 7ημέρες για Ολικά Κολοβακτη−
ρίδια, αιωρούμενα στερεά και BOD5 για μικρά νησιά που 
δεν έχουν τις απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταγράφονται 
σε σελιδομετρημένο τετράδιο. Στο ίδιο τετράδιο κα−
ταχωρούνται τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και οι ενέργειες που έγιναν για την 
επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία.

Σε όλους τους χώρους όπου γίνεται χρήση ανακτημέ−
νου νερού πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση που 
να απεικονίζει κρουνό βρύσης διαγραμμένο με το σύμ−
βολο «Χ» και ευανάγνωστα η φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ 
ΝΕΡΟ−ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Οι 
σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων 
σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δί−
κτυο του ανακυκλωμένου νερού θα έχουν χρώμα ιώδες, 
ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης.
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Κάθε εγκατάσταση ανάκτησης νερού πρέπει να ορίσει 
υπεύθυνο λειτουργίας, τα στοιχεία του οποίου κοινοποι−
ούνται στις οικείες υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες 
είναι αρμόδιες για την τήρηση των διατάξεων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει 15 ημέρες από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 AΘ. ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 F
   Αριθμ. οικ. 15798/26665 (6)

Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο 
Βύρωνα.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔOΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/60/25038/2008 έγγρα−
φο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του 
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την 
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης 
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.10.2008 έως 
31.10.2008, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
με 1 άτομο για το ΚΕΠ Δήμου Βύρωνα για χρονικό διά−
στημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού 
ορίζεται ο Δήμος Βύρωνα. 

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο 
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα 
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό 
διάστημα των συμβάσεων.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π. 
της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου 

δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγού−
μενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του 
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα 
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ 
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση 
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος 
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής : 

Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880 €.

Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

     Αριθμ. οικ.: 15799/26666 (7)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο 

Δήμο Μελισσίων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/60/25038/2008 έγγρα−
φο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του 
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την 
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης 
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.10.2008 έως 
31.10.2008, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
με 1 άτομο για το ΚΕΠ Δήμου Μελισσίων για χρονικό 
διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου 
αυτού ορίζεται ο Δήμος Μελισσίων.




