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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
(1)

   Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Δι−
ατάγματος (ΦΕΚ 1033 Β΄), με το οποίο εγκρίνεται η 
σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επω−
νυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ − ΜΑΙΡΗ ΑΚΡΙ−
ΔΑ» και κυρώθηκε ο οργανισμός διοίκησης και δια−
χείρισης αυτού.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. 5.793/12.6.2003, 6.207/13.5.2004 

6.208/13.5.2004 και 6.398/5.10.2004 πράξεις της Συμβολαι−
ογράφου Σπερχειάδας Βασιλικής Ζάχαρη−Κυρκοπούλου 
με τις οποίες οι: α) Αθανάσιος Δημ. Ακρίδας και β) Μαί−
ρη συζ. Αθαν. Ακρίδα σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με 
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ − ΜΑΙΡΗ 
ΑΚΡΙΔΑ» με έδρα τη Σπερχειάδα Φθιώτιδας.

2. Το από 7.7.2005 προεδρικό διάταγμα με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύσταση του παραπάνω ιδρύματος και κυ−
ρώθηκε ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης αυτού 
(ΦΕΚ 1033/.2005 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 187/2005 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Λαμίας, περί ανάκλησης της αριθμ. 
5.793/12.6.2003 πράξης της Συμβολαιογράφου Σπερχει−
άδας Βασιλικής Ζάχαρη−Κυρκοπούλου.

4. Το υπ’ αριθμ. 543/27.2.2006 πιστοποιητικό του Γραμ−
ματέως του Πρωτοδικείου Λαμίας, περί μη άσκησης 
ενδίκου μέσου κατά της ως άνω απόφασης.

5. Την υπ’ αριθμ. 7.220/29.6.2006 ανάκληση της υπ’                      
αριθμ. 5.793/12.6.2003 πράξης της Συμβολαιογράφου 
Σπερχειάδας Βασιλικής Ζάχαρη−Κυρκοπούλου

6. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του Αστικού Κώδικα.
7. Την υπ’ αριθμ. 31/21.9.2006 γνωμοδότηση του Συμ−

βουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότη−
τες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 
Β΄), όπως ισχύει.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

       Στο Φ.Ε.Κ. 630/26.4.2007 Τεύχος Β΄ που δημοσιεύθηκε 
η ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.2007 απόφαση των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης − Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά 
στην τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού Ανθρώπινης κατα−
νάλωσης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νο−
εμβρίου 1998:

1. Στο άρθρο 1 παρ.8 εδάφιο 2β συμπληρώνεται η φρά−
ση «ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων».

2. Στο άρθρο 1 παρ.8 εδάφιο 3, διορθώνονται τα ακό−
λουθα:

• Αντί του εσφαλμένου «ιδιωτικών εργαστηρίων» στο 
ορθό «ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων»

• Αντί του εσφαλμένου «εξειδικευμένων εργαστηρίων 
άλλων φορέων» στο ορθό «εξειδικευμένων εργαστηρίων 
άλλων φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»

3. Στο Παράρτημα Ι Μέρος Α στον πίνακα που αφορά 
τις μικροβιολογικές παραμέτρους συμπληρώνεται στη 
3η γραμμή της 1ης στήλης η λέξη «Εντερόκοκκοι».

Στον Πίνακα που αφορά το νερό που πωλείται σε 
φιάλες ή δοχεία, συμπληρώνεται στη 3η γραμμή της 
1ης στήλης η λέξη «Εντερόκοκκοι».

4. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 2 διορθώνονται τα ακό−
λουθα:

Αντί του εσφαλμένου
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 

στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευ−
χθεί το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Διάταξης. Η 
παραμετρική τιμή για τα βρώμικα άλατα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Απόφασης και μέχρι 5 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της είναι 25μg/L_, ενώ περαιτέρω 
ισχύει η ως άνω αναφερόμενη τιμή του Παραρτήματος 
Ι Μέρος Β» Στο ορθό

«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το 
αργότερο μέχρι 25.12.2008. Η παραμετρική τιμή για τα 
βρώμικα άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Διάταξης και μέχρι 25.12.2008 είναι 25μg/L, ενώ περαι−
τέρω ισχύει η ως άνω αναφερόμενη τιμή του Παραρ−
τήματος Ι Μέρος Β».

5. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 3, συμπληρώνεται η 
παραπομπή 1 στο τέλος της σελίδας ως εξής «1 θα 
προστεθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της προς το 
παρόν διεξαγόμενης μελέτης».

6. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 4 διορθώνεται το 
εξής: 

Αντί του εσφαλμένου
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 

στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το 
αργότερο, δέκα ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας Διάταξης. Η παραμετρική 
τιμή για το μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας διάταξης και μέχρι δέκα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της, είναι 25 μg/L» Στο ορθό

«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί 
το αργότερο, έως 25.12.2013 Η παραμετρική τιμή για το 
μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάτα−
ξης και μέχρι 25.12.2013 είναι 25 μg/L».

7. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 10 διορθώνεται το 
εξής:

Αντί του εσφαλμένου
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 

στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευ−
χθεί, το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Διάταξης. 
Η παραμετρική τιμή για τα ολικά τριαλογομεθάνια από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και μέχρι 
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 150 μg/L)». 
Στο ορθό

«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 
στοιχεία α),β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί 
το αργότερο, έως 25.12.2008. Η παραμετρική τιμή για τα 
ολικά τριαλογομεθάνια από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας διάταξης και μέχρι 25.12.2008 είναι 150 μg/L».

8. Στο Παράρτημα II, Παρακολούθηση Πίνακας Α, 1. 
Δοκιμαστική Παρακολούθηση, η λέξη «Χρώμα» μεταφέ−
ρεται στην αρχή της σειράς της.

9. Στο Παράρτημα II, 2. Παράμετροι για τις οποίες 
καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων, στη 2η γραμμή 
της πρώτης στήλης του Πίνακα που βρίσκεται στην 2.1 
παράγραφο συμπληρώνεται η λέξη «ακρυλαμίδιο». 

 (Από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης)




