
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15703 
   Αναγνώριση του φυσικού πόρου «Γεώτρηση Γ3 

Καϊάφα, Νομός Ηλείας», ως ιαματικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (187/
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 127/2017 (157/Α΄), «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Το ν. 3861/2010 (112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (230/Α΄) και ειδικότε-
ρα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4582/2018 (208/Α΄) «Θεματικός 
Τουρισμός- Ειδικές μορφές Τουρισμού- Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 
τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης- Στήριξη 
τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαμα-
τικών φυσικών πόρων» (1932/Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 17414/02.10.2009 (2215/Β΄) όμοια απόφα-
ση, την αριθμ. 1721/04.02.2013 (188/Β΄) όμοια απόφαση 
και την αριθμ. 22527/30.10.2014 (2997/Β΄) όμοια τροπο-
ποιητική απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

8. Την αριθμ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουρ-
γού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστα-
σίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του 
ν. 3498/2006 (230/Α΄)» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.), 
15831/15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.), 647/13.01.2015 (30/
Υ.Ο.Δ.Δ.), 25887/14.12.2015 (928/Υ.Ο.Δ.Δ.), 6452/10.04.2017 
(175/Υ.Ο.Δ.Δ.), 7826/05.05.2017 (219/Υ.Ο.Δ.Δ.), 13658/
04.08.2017 (403/Υ.Ο.Δ.Δ.), 21369/16.11.2017 (625/Υ.Ο.Δ.Δ.) 

και 12304/26.06.2019 (418/Υ.Ο.Δ.Δ.) και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών, όπως ισχύουν.

9. Το αριθμ. πρωτ. Υπ. Τουρισμού 17089/16-10-2014 αί-
τηση/διαβιβαστικό της ΕΤΑΔ Α.Ε. και συνημμένο φάκελο 
δικαιολογητικών, για την αναγνώριση του φυσικού πό-
ρου "Γεώτρηση Γ3 Καϊάφα, Νομού Ηλείας", ως ιαματικού.

10. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώ-
ριση του φυσικού πόρου «Γεώτρηση Γ3 Καϊάφα», Νομού 
Ηλείας, ως ιαματικού (α.π. 26/26.08.2019 διαβιβαστικό 
με συνημμένη τη Γνωμοδότηση της 57ης συνεδρίασης 
/26.08.2019 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

11. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 
της ΕΤΑΔ Α.Ε., εγκεκριμένο από το Τμήμα Μελετών και 
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης 
Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, ως 
προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πό-
ρου, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που αναγράφονται 
στη γνωμοδότηση της 57ης συνεδρίασης/26.08.2019 
της Ε.Π.Ι.Φ.Π.

12. Το αριθμ. πρωτ. 1756/26.08.2019 Υπηρεσιακό Ση-
μείωμα του τμήματος Μελετών και Τεχνικών έργων της 
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών με θέμα 
«Διαβίβαση θεωρημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων 
του φυσικού πόρου στη θέση «Γεώτρηση Γ3 Καϊάφα», 
Νομού Ηλείας.

13. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος "Γεώ-
τρηση Γ3 Καϊάφα", Νομού Ηλείας που βρίσκεται στον 
οικισμό Καϊάφα, στο Δήμο Ζαχάρως Νομού Ηλείας, 
με συντεταγμένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: 
Χ= 288021, Υ=4154939, Ζ=1,35 μ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2 
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού 
Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος "Γεώτρηση Γ3 Καϊάφα", Νομού 
Ηλείας, έχει θερμοκρασία 30,9°C, Ηλεκτρ. αγωγιμότη-
τα(μ.ο,): 22279 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pΗ)(μ.ο.): 6.86, 
ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn)(μ.ο.): 13,4 Bq/I, ράδιο 
(Ra)(μ.o.): 0.22 Bq/I και ουράνιο(U): <5 μg/Ι.

Χημικά στοιχεία: Na+, CIˉ, SΟ4
2ˉ, Ca2+, K+, SiΟ2, Sr2+, Fˉ, 

Βˉ και αέρια: H2S, CO2. Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά 
ώρα είναι: 60m3/h·

Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: 
Υπόθερμος, αλατούχος, υπερτονικός, ιαματικός, χλωριο-
νατριούχος, μετρίως θειούχος, ανθρακούχος, μεταλλικός 
με Na+, CIˉ, SΟ4

2ˉ Ca2+, K+, SiΟ2, Sr2+, Fˉ, Βˉ.
Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία
Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Χρόνιες ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες, μυ-

οσίτιδες, χρόνιες εκφυλιστικές εκβάσεις τραυμάτων, 
νευραλγίες, δερματικές παθήσεις.

Αντενδείξεις: Καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω 
άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή 

θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές και 
ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, σακχαρώδης δια-
βήτης, υπερθυρεοειδισμός, αλλεργίες και μυκητιάσεις, 
παθολογική κατάσταση επιβαρυμένη με πυρετό, αναι-
μία, απώλεια βάρους, αιμορραγία. Αρτηριακή υπέρταση 
και κακοήθης αρτηριακή υπέρταση, νεφροπάθεια, ηπα-
τοπάθεια, δερματολογικές παθήσεις που αντενδείκνυται 
η χρήση των θερμομεταλλικών νερών και εγκυμοσύνη 
μετά τον έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω-
τοσμίκρυνση το από τον Ιούνιο 2019 τοπογραφικό δι-
άγραμμα σε κλίμακα 1:1000 της ΕΤΑΔ Α.Ε., το οποίο 
έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Μελετών και 
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυν-
σης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού 
στις 26-08-2019 ως προς την ορθότητα της θέσης του 
ιαματικού φυσικού πόρου "Γεώτρηση Γ3 Καϊάφα", Νο-
μού Ηλείας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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*02033232908190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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