ΦΕΚ. 2089/τ.Β’/9-10-2008

Αριθμ. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551
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 λειτουργία
των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας.
3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α) «περί οργανισμού
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 Α).
4. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα».
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
Διοίκησης
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
Διάταξη 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
τεχνολογίας 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
περιορισμός αυτός, λαμβανομένων υπόψη όλων των
υπολοίπων 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
εγκυμονείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία».
Στην περίπτωση που τηρούνται τα όρια του πίνακα δεν

τίθεται περιορισμός στη μέθοδο εφαρμογής ( μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του καταιονισμού)
ΠΙΝΑΚΑΣ: Απαιτήσεις ποιότητας κατ΄ ελάχιστον επεξεργασίας
Όρια ολικών κολοβακτηριοειδών

Άλλες παράμετροι

S 2/100 ml για το
90% των δειγμάτων.
Επιπροσθέτως ο
αριθμός των Ολικών Κολοβακτηριδίων δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 20 ανά
100ml σε περισσότερα του ενός
δείγματα για οποιοδήποτε συνεχές
χρονικό διάστημα 2
μηνών

BOD5 < 10 mg/l
Αιωρούμενα
στερεά < 10 mg/l

Απαιτούμενη κατ’
ελάχιστον
επεξεργασία
Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία και κροκίδωση
και διήθηση και
απολύμανση (α) Οι
ως άνω διεργασίες
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 αιωρούμενων
στερεών, και τουλάχιστον μια ανά 7 ημέρες για BOD5. Kατ’
εξαίρεση οι δειγματοληψίες μπορούν να περιοριστούν σε μια
ανά 7ημέρες για Ολικά Κολοβακτηρίδια, 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 καταχωρούνται
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 ανακτημένου νερού
πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση που να απεικονίζει
κρουνό βρύσης διαγραμμένο με το σύμβολο «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 δίκτυο του ανακυκλωμένου
νερού θα έχουν χρώμα ιώδες, ώστε να ξεχωρίζουν από το
δίκτυο ύδρευσης.
Κάθε εγκατάσταση ανάκτησης νερού πρέπει να ορίσει
υπεύθυνο λειτουργίας, τα στοιχεία του οποίου κοινοποιούνται
στις οικείες υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για
την τήρηση των διατάξεων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει 15 ημέρες από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
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