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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 5533 (1)

 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό Λίμνης
Βουλιαγμένης» ως ιαματικού. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του−

ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Τουρισμού», όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄) 
περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με τα 
οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά» (Φ.Ε.Κ. 2109/Β΄).

6. Την υπ’ αριθ. 19992/29.09.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρι−
σμού)» (Φ.Ε.Κ. 704/Υ.Ο.Δ.Δ.).

7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−

γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α΄) και 
ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

9. Την υπ’ αριθ. 16655/22−12−2006 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαμα−
τικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. 1932/Β΄), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθ. 17414/02−10−2009 (Φ.Ε.Κ. 2215/Β΄)
όμοια απόφαση, την υπ’ αριθ. 1721/04−02−2013 (Φ.Ε.Κ. 188/Β΄)
και 22527/06.11.2014 (Φ.Ε.Κ. 2997/Β΄) όμοια τροποποιητική 
απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

10. Την υπ’ αριθ. 13421/01−10−2012 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ια−
ματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 230)» (Φ.Ε.Κ. 461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθ. 23070/14−10−2013 (Φ.Ε.Κ. 511/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 
15831/15−07−2014 (Φ.Ε.Κ. 446/Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 214/08.01.2014 αίτηση της 
«Ιαματικά Λουτρά Βουλιαγμένης Τουριστικές Επιχειρή−
σεις Α.Ε.», με το συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου «νερό Λίμνης Βουλιαγμένης» ως ια−
ματικού (Γνωμοδότηση της 23ης συνεδρίασης /12−11−2014 
της ΕΠΙΦΠ).

13. Την υπ’ αριθ. Ε.Ο.Τ. 279/02−03−2016 (αριθ. πρωτ. υπ. 
4621/08−03−2016) πρόταση Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 5 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του 
αγρ. τοπ. μηχανικού Ε. Καποκάκη, εγκεκριμένο από το 
Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού ως προς την ορθότητα της 
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις 
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση 
της 23ης συνεδρίασης /12−11−2014 της ΕΠΙΦΠ.

15. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα−
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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14204 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «νερό 
Λίμνης Βουλιαγμένης» που βρίσκεται στη Λίμνη Βου−
λιαγμένης του Δήμου Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης 
στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
με συντεταγμένες σημείου φυσικής ανάβλυσης Ι.Φ.Π.: 
Χ=481000, Υ=4184200, Ζ =0 ± 0,30. (ΕΓΣΑ ’87).

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες

Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «νερό Λίμνης Βουλιαγμένης» έχει 
θερμοκρασία 27°C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 28.000 μS/
cm, ενεργό οξύτητα (pH) 7, ραδόνιο (Rn) 0,99 ± 0,12 Bq/I, 
ράδιο (Ra) 0,8 ± 0,1 Bq/I, ουράνιο(U) < 0,5 Bq/I (του ορίου 
ανίχνευσης του οργάνου) χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), 
νάτριο (Na), θειϊκά (SO4), οξυανθρακικά (HCO3) και αέρια: 
18,4 mg/1 ελεύθερου CO2. Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά 

ώρα: φυσική ανάβλυση μεγάλης περιοχής. Ο φυσικός 
πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπόθερμο, 
χλωριούχο, νατριούχο ιαματικό νερό.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία. Ενδείκνυται για 
παθήσεις μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, δερ−
ματοπάθειες. Αντενδείκνυται για καρδιαγγειακά νοσή−
ματα, ίλιγγος, επιληψία, αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω−
τοσμίκρυνση το από Νοέμβριο 2013 τοπογραφικό δι−
άγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του αγρ. τοπ. μηχανικού
Ε. Καποκάκη, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από 
το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού στις 24−11−2015 ως προς την 
ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό 
Λίμνης Βουλιαγμένης».



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14205

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ     



14206 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 Αριθ. 5539 (2)
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό από πηγάδι 

οικισμού Θερμών Καλύμνου» ως ιαματικού.  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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

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

2. Το Π.δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Τουρισμού», όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄) 
περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με τα 
οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά» (Φ.Ε.Κ. 2109/Β΄).

6. Την υπ’ αριθ. 19992/29.09.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρι−
σμού)» (Φ.Ε.Κ. 704/Υ.Ο.Δ.Δ.).

7. Το Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α΄) και 
ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

9. Την υπ’ αριθ. 16655/22−12−2006 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαμα−
τικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. 1932/Β΄), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθ. 17414/02−10−2009 (Φ.Ε.Κ. 2215/Β΄)
όμοια απόφαση, την υπ’ αριθ. 1721/04−02−2013 (Φ.Ε.Κ. 188/Β΄)
και 22527/06.11.2014 (Φ.Ε.Κ. 2997/Β΄) όμοια τροποποιητική 
απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

10. Την υπ’ αριθ. 13421/01−10−2012 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ια−
ματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 230)» (Φ.Ε.Κ. 461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθ. 23070/14−10−2013 (Φ.Ε.Κ. 511/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 
15831/15−07−2014 (Φ.Ε.Κ. 446/Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 13955/07.08.2014 αίτηση 
του Δήμου Καλύμνου με το συνημμένο φάκελο δικαι−
ολογητικών.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου «νερό από πηγάδι οικισμού Θερμών 
Καλύμνου» ως ιαματικού (Γνωμοδότηση της 25ης συνε−
δρίασης /04−12−2014 της ΕΠΙΦΠ).

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 278/02−03−2016 (αριθ. πρωτ. 
υπ. 4623/08−03−2016) πρόταση του Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του 
τοπ. μηχανικού Δ. Κλήμη, εγκεκριμένο από το Τμήμα Με−
λετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τουριστικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού ως προς την ορθότητα της θέσης του 
ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις συντεταγ−
μένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση της 25ης 
συνεδρίασης /04−12−2014 της ΕΠΙΦΠ.

15. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα−
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «νερό 
από πηγάδι οικισμού Θερμών Καλύμνου» που βρίσκε−
ται στον οικισμό Θερμά του Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. 
Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με συντεταγ−
μένες σημείου φυσικής ανάβλυσης Ι.Φ.Π.: Χ=765875,95, 
Υ=4091981,03, Ζ=1,76. (ΕΓΣΑ ’87)

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες

Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «νερό από πηγάδι οικισμού Θερ−
μών Καλύμνου» έχει θερμοκρασία 38 °C (μ.ό.), ηλεκτρική 
αγωγιμότητα 55200 μS/cm (μ.ό.), ενεργό οξύτητα (pH) 6,4 
(μ.ό.), ραδόνιο (Rn) 19,72 ± 5,3 Bq/I (μ.ό.), ράδιο (Ra) <0,1 Bq/I, 
ουράνιο (U238) < 1,5 Bq/I, χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο 
(Na), κάλιο (Κ), βόριο(Β). Η παροχή σε κυβικά μέτρα είναι 10 
m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται 
ως: ομοιόθερμο έως υπέρθερμο, χλωριονατριούχο, κα−
λιούχο, βοριούχο, μεταλλικό, υπερτονικό ιαματικό νερό.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία. Ενδείκνυται για 
παθήσεις μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, δερμα−
τοπάθειες. Αντενδείκνυται για συστηματικά, μεταδοτικά 
και κακοήθη νοσήματα, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω−
τοσμίκρυνση το από Αύγουστο 2015 τοπογραφικό διά−
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 του τοπ. μηχανικού Δ. Κλήμη, 
το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Με−
λετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τουριστικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού στις 02−08−2015 ως προς την ορθότητα της 
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό από πηγάδι 
οικισμού Θερμών Καλύμνου».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ   



14208 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθ. 5538 (3)
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό γεώτρησης 

Δημαρχείου Μώλου» ως ιαματικού. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του−

ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Τουρισμού», όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄) 
περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με τα 
οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά» (Φ.Ε.Κ. 2109/Β΄).

6. Την υπ’ αριθ. 19992/29.09.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρι−
σμού)» (Φ.Ε.Κ. 704/Υ.Ο.Δ.Δ.).

7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α΄) και 
ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

9. Την υπ’ αριθ. 16655/22−12−2006 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαμα−
τικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. 1932/Β΄), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθ. 17414/02−10−2009 (Φ.Ε.Κ. 2215/Β΄)
όμοια απόφαση, την υπ’ αριθ. 1721/04−02−2013 (Φ.Ε.Κ. 188/Β΄)
και 22527/06.11.2014 (Φ.Ε.Κ. 2997/Β΄) όμοια τροποποιητική 
απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

10. Την υπ’ αριθ. 13421/01−10−2012 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ια−
ματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄230)» (Φ.Ε.Κ. 461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθ. 23070/14−10−2013 (Φ.Ε.Κ. 511/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 
15831/15−07−2014 (Φ.Ε.Κ. 446/Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες αποφάσεις.

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 1400/04.02.2013 αίτηση 
του Δήμου Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου, με το συνημμένο 
φάκελο δικαιολογητικών.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου «νερό γεώτρησης Δημαρχείου Μώ−
λου» ως ιαματικού (Γνωμοδότηση της 23ης συνεδρίασης 
/12−11−2014 της ΕΠΙΦΠ).

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 279/02−03−2016 (αριθ. 
πρωτ. Υπ. 4621/08−03−2016) πρόταση Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 της 
τοπ. μηχανικού Λεμονιάς Πλατανιά, εγκεκριμένο από το 
Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού ως προς την ορθότητα της 
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις 
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση 
της 23ης συνεδρίασης /12−11−2014 της ΕΠΙΦΠ.

15. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα−
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄)«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

16. 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 «νερό 
γεώτρησης Δημαρχείου Μώλου» που βρίσκεται στην πε−
ριοχή Καμμένων Βούρλων του Δήμου Μώλου−Αγίου Κων−
σταντίνου της Π.Ε. Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με συντεταγμένες σημείου φυσικής ανάβλυσης 
Ι.Φ.Π.: Χ=394305,85, Υ=4292690,50, Z=4,18. (ΕΓΣΑ ’87)

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες

Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «νερό γεώτρησης Δημαρχείου Μώ−
λου» έχει θερμοκρασία 42 °C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 
27.700 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 6,5, ραδόνιο (Rn) 133 
± 1 Bq/I (μ.ό.), ράδιο (Ra) 2,25 ± 0,25 Bq/I (μ.ό.), ουράνιο 
(U238) < 1 Bq/I (μ.ό.), χημικά στοιχεία: χλώριο (CI), νάτριο 
(Na), βόριο(Β ), ασβέστιο (Ca2+), οξυανθρακικά (HCΟ3_), 
και αέρια: διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η παροχή σε 
κυβικά μέτρα είναι 15 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρα−
κτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: μεταλλικό, υποτονικό, 
χλωρονατριούχο, βοριούχο, όξινο, ασθενώς ραδιενεργό, 
μεσόθερμο ιαματικό νερό.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία. Ενδείκνυται για 
νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, 
δερματικές παθήσεις και ήπιες περιφερικές αποφρα−
κτικές αγγειοπάθειες. Αντενδείκνυται για συστηματικά 
και μεταδοτικά νοσήματα, ηπατική−νεφρική ανεπάρκεια, 
κακοήθη νοσήματα, αναπνευστικές παθήσεις λόγω πι−
θανής υπερκαπνίας.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω−
τοσμίκρυνση το από Νοέμβριο 2013 τοπογραφικό διά−
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 της τοπ. μηχανικού Λεμονιάς 
Πλατανιά, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από το 
Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού στις 24−11−2015 ως προς την 
ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό 
γεώτρησης Δημαρχείου Μώλου».
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011131904160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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