
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11278 

   Αναγνώριση του φυσικού πόρου πηγή «ΙΑΜΑΤΙ-

ΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ» στα Λουτρά Πλατυστόμου, Δή-

μου Μακρακώμης, ως ιαματικού, εκμετάλλευσης 

ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές 

μορφές Τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και 
της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επι-
χειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (Α΄ 208).

2. Τον ν. 3498/2006 και ιδίως τα άρθρα 4 και 5 αυτού 
(Α΄ 230).

3. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 
133) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 109.

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016, «Ανασύσταση Υπουρ-
γείου Τουρισμού» (A΄ 208).

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την υπ’ αρ. 16655/22.12.2006 απόφαση του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία ανα-
γνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Β΄ 1932), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 17414/02.10.2009 (Β΄ 2215), 
1721/04.02.2013 (Β’ 188) και 22527/30.10.2014 (Β΄ 2997) 
όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού.

11. Την υπ’ αρ. 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουρ-
γού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστα-
σίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του 
ν. 3498/2006 (Α΄ 230)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 461), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπ’ αρ. 23070/14.10.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511), 15831/ 
15.07.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 446), 647/13.01.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30), 
25887/14.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 928), 6452/10.04.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 175), 7826/05.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 219), 13658/ 
04.08.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403), 21369/16.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 625), 
12304/26.06.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 418), 21666/05-12-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1100), 2081/05-02-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 130), 6899/
06-05-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 370) και αποφάσεις.

12. Την υπ’ αρ. 23767/27-12-2017 αίτηση της εταιρεί-
ας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» 
(δ.τ. ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών 
για την αναγνώριση του φυσικού πόρου της πηγής “ΙΑ-
ΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ”, στα Λουτρά Πλατυστόμου, Δήμου 
Μακρακώμης Π.Ε. Φθιώτιδας, ως ιαματικού, καθώς και 
το υπ’ αρ. 9979/17-12-2018 (α.π. Υπ. Τουρισμού 22183/
17-12-2018) διαβιβαστικό του τμήματος Μητρώου και 
Επίβλεψης Περιουσίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πε-
ριουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (δ.τ. ΕΤ.Α.Δ. 
Α.Ε.), σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών.

13. Τo υπ’ αρ. 5166/02.09.2019 (α.π. Υπουργείου Τουρι-
σμού 16148/ 05.09.2019) διαβιβαστικό της Εταιρείας Ακι-
νήτων Δημοσίου Α.Ε. με συνημμένα, τα από 23.11.2018 
επικαιροποιημένα και διορθωμένα τοπογραφικά δια-
γράμματα σε κλίμακα 1:1000 του τμήματος Ωρίμανσης 
Ακινήτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας, υπο-
γεγραμμένα από την Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό 
Κων. Σωτηροπούλου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ια-
ματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου της πηγής “ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ”, 
στα Λουτρά Πλατυστόμου, Δήμου Μακρακώμης, εκμε-
τάλλευσης ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ως ιαματικού, όπως αποτυπώθηκε 
στη γνωμοδότηση της 61ης συνεδρίασης/10.03.2020 
της Ε.Π.Ι.Φ.Π. (υπ’ αρ. πρωτ. διαβίβασης Ε.Π.Ι.Φ.Π. 30/ 
15.05.2020, με α.π. εισερχομένου 303/19.05.2020 Διεύ-
θυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού).

15. Το υπ΄αρ. 1131/28.05.2020 υπηρεσιακό σημεί-
ωμα του τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού προς 
την Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, με 
θέμα «Διαβίβαση τοπογραφικών διαγραμμάτων προς 
θεώρηση και έγκριση για την αναγνώριση του φυσικού 
πόρου της πηγής “ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ”, στα Λουτρά 
Πλατυστόμου, Δήμου Μακρακώμης».

16. Το από 23.11.2018 επικαιροποιημένο και διορθω-
μένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 της 
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Κων. Σωτηροπού-
λου, εγκεκριμένο από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών 
Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υπο-
δομών και την Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης Τουρι-
στικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς 
την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, 
σύμφωνα με τις συντεταγμένες που αναγράφονται στη 
γνωμοδότηση της 61ης συνεδρίασης/10.03.2020 της 
Ε.Π.Ι.Φ.Π.

17. Το υπ΄ αρ. 1298/12.06.2020 υπηρεσιακό σημείωμα 
του τμήματος Μελετών και Τεχνικών έργων της Διεύθυν-
σης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών με θέμα «Δια-
βίβαση θεωρημένων και εγκεκριμένων τοπογραφικών 
διαγραμμάτων του φυσικού πόρου “ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗ-
ΣΗ” Πλατυστόμου, Δήμου Μακρακώμης».

18. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός 
ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος της 
πηγής “ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ”, τοπωνύμιο θέσης εμφά-
νισης: Ιαματική Γεώτρηση, περιοχή εμφάνισης: Λουτρά 
Πλατυστόμου, που βρίσκεται στον οικισμό Λουτρά Πλα-
τυστόμου του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
με συντεταγμένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: 
Χ=335236,5, Υ=4314899,5, Z=238

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 
Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος της πηγής “ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ”, 
στα Λουτρά Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης, 
έχει θερμοκρασία: 33,3 0C, Ηλεκτρ. αγωγιμότητα (μ.ο.): 
599 μS/cm, ενεργός οξύτητα (pH)(μ.ο.): 9,25, ραδιενερ-
γά στοιχεία: Ραδόνιο (Rn)(μ.ο.): 10 Bq/l, ράδιο(Ra)(μ.ο.): 
0,1 Bq/l, ουράνιο(U): < 0,5 μg/l. Χημικά στοιχεία: Χλώ-
ριο (Cl-), Νάτριο (Na+), Κάλιο (Κ+), Φθόριο (F-) και αέρια: 
υδρόθειο (H2S). Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα: 
82 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποι-
είται ως: Υπόθερμος, Αλκαλικός Μεσομεταλλικός, Χλωρι-
ονατριούχος, Καλιούχος, Φθοριούχος, Μέτρια Θειούχος.

2. Τρόπος χρήσεως: Ποσιθεραπεία, Λουτροθεραπεία
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: Ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες μυοσίτιδες, 

ψαμμίαση, ουρικά, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, 
χολολιθίαση, σε παθήσεις του ήπατος και χοληφόρων, 
χολοκυστίτης, μικρές ανεπάρκειες ήπατος, νεφρολιθί-
αση, χρόνιες πυελίτιδες, κυστίτιδες, στις παθήσεις του 
γαστρεντερικού συστήματος, δυσπεψία, υπερχλωρυδρί-
ες, δυσκοιλιότητες στις υποτονικές δυσπεψίες και στις 
ατονικές δυσκοιλιότητες από χολική ανεπάρκεια δερ-
ματικές παθήσεις, και άτυπες γυναικολογικές παθήσεις.

Αντενδείξεις: Πρωτεύουσα γενική αντένδειξη είναι η 
αποφυγή της λουτροθεραπείας σε ενεργά στάδια και σε 
εξάρσεις όλων των προαναφερθεισών (ενδείξεων) πα-
θήσεων. Σε σοβαρές αλλοιώσεις και μόνιμες βλάβες σε 
αρθρικούς χόνδρους, συνδέσμους και οστά δεν υπάρχει 
αντένδειξη, αλλά δεν παρατηρείται βελτίωση. Επίσης 
λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, ανοικτές πληγές 
και φλεγμονές, αλλεργίες, μυκητιάσεις, ακράτεια ού-
ρων, συστηματικά νοσήματα όπως καρκίνος, υπερθυ-
ρεοειδισμός, φυματίωση, σακχαρώδης διαβήτης (βαριές 
μορφές σακχαρώδη διαβήτη με έκδηλη εξασθένιση του 
οργανισμού), παθολογική κατάσταση επιβαρυμένη με 
πυρετό, αναιμία, απώλεια βάρους, αιμορραγία, καρ-
διοπάθεια, όπως κρίση στηθάγχης, καρδιακό άσθμα, 
πνευμονικό οίδημα, πρόσφατο έμφραγμα (έως 6 μή-
νες) ή άλλες σοβαρές καρδιακές βλάβες ή αρρυθμίες, 
αρτηριακή υπέρταση, κακοήθης αρτηριακή υπέρταση, 
μεγάλου βαθμού υπόταση, νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια, 
αρτηριοσκλήρωση ιδίως των εγκεφαλικών αγγείων, 
εγκεφαλικές αιμορραγίες και θρομβώσεις των αγγείων 
πριν περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες από την προσβολή, 
φλεγμονώδεις καταστάσεις των άκρων, καθώς και γάγ-
γραινα των άκρων, βαριές νευρολογικές και ψυχιατρικές 
παθήσεις, οξείες παθήσεις του δέρματος, όπως οι πυο-
δερματίτιδες, είναι λόγοι αποκλεισμού από την Ιαματική 
Λουτροθεραπεία.
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Αντενδείκνυται ακόμη η χρήση των ιαματικών νερών 
στην σπογγοειδή μυκητίαση, τον καρκίνο και τη φυματί-
ωση του δέρματος, οξείες φλεγμονώδεις γυναικολογικές 
παθήσεις και εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα. Τέλος, 
όταν η λουτροθεραπεία δεν γίνεται καλώς ανεκτή από 
τον λουόμενο, επιβάλλεται να σταματά.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτο-
σμίκρυνση το από 23.11.2018 τοπογραφικό διάγραμμα 

σε κλίμακα 1:1000, της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανι-
κού Κων. Σωτηροπούλου, το οποίο έχει εγκριθεί και θεω-
ρηθεί από την Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και 
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού 
την 10-06-2020 ως προς την ορθότητα της θέσης του 
ιαματικού φυσικού πόρου της πηγής “ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗ-
ΣΗ” στα Λουτρά Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης, 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ   
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*02032010308200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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