
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19011 
Αναγνώριση του φυσικού πόρου «ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΝΕΡΟ» Δήμου Αγιάς, ως ιαματικού.

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

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

2. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187).

3. Το ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 
(Α΄ 133).

4. Το 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).

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

6. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού», όπως ισχύει (Α΄157).

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

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

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

10. Την 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουργού Τουρι-
στικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών 
φυσικών πόρων» (Β΄ 1932), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 17414/02.10.2009 (Β΄ 2215), 1721/04.02.2013 (Β΄ 
188) και 22527/30.10.2014 (Β΄ 2997), όμοιες τροποποι-
ητικές αποφάσεις Υπουργού Τουρισμού.

11. Την 13421/01.10.2012 απόφαση Υπουργού Τουρι-
σμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών 
Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (230/
Α΄)» (461/Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε 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.

12. Την αριθμ. EOT 16643/01-11-2011 αίτηση του 
Δήμου Αγιάς για την αναγνώριση του φυσικού πόρου 
"Κόκκινου Νερού" Δ. Αγιάς, ως ιαματικού.

13. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώ-
ριση του φυσικού πόρου "Κόκκινο Νερό" Δήμου Αγιάς, 
ως ιαματικού (αριθμ. 25/27.06.2019 διαβιβαστικό με 
συνημμένη τη Γνωμοδότηση της 56ης/28.03.2019 συ-
νεδρίασης της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του 
Δήμου Αγιάς, εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Χωρικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γεν. 
Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρι-
σμού, ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού 
φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που 
αναγράφονται στη γνωμοδότηση της 56ης/28.03.2019 
συνεδρίασης της Ε.Π.Ι.Φ.Π.

15. Το αριθμ. 1981/23.09.2019 υπηρεσιακό σημείωμα 
της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών με θέμα 
«Διαβίβαση θεωρημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων 
των φυσικών πόρων στις θέσεις "Πηλός Κυλλήνης, Δή-
μου Ανδραβίδας Κυλλήνης, Νομού Ηλείας" και "Κόκκινο 
Νερό, Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας".

16. 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».

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1 
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος "Κόκ-
κινο Νερό" Δήμου Αγιάς που βρίσκεται στον οικισμό 
Κόκκινο Νερό, στον Δήμο Αγιάς Νομού Λάρισας, με 
συντεταγμένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87: 
Χ= 395999.00, Υ=4409579.00, Ζ=32.00μ.

Άρθρο 2 
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού 
Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος "Κόκκινο Νερό", Δήμου Αγιάς, Νο-
μού Λάρισας, έχει θερμοκρασία 15,4°C, ηλεκτρ. αγωγι-
μότητα(μ.ο,): 1879, ενεργό οξύτητα (ρΗ)(μ.ο.): 7,24, ρα-
διενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn)(μ.ο.): 222Rn<1, ράδιο(Ra)
(μ.o.): Ra-226<0,1 Bq/L και ουράνιο(U): U-238<1 Bq/L, 
χημικά στοιχεία: HCO3-, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn2+, Ni και αέρια: 
CO2, H2O.

Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα είναι: 6,6 m3/h.
Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: 

ψυχρός, μεταλλικός, ασθενώς σιδηρούχος, οξυανθρα-
κικός, ισχυρά ανθρακούχος, υποτονικός, ασβεστούχος 
μαγνησιούχος.

2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία, Ποσιθεραπεία.
3. Ιαματικές ιδιότητες:

Ενδείξεις: Ρευματικές παθήσεις, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, 
παθήσεις νευρικού συστήματος. Παθήσεις ουροποιη-
τικού, γαστρεντερικού συστήματος και σιδηροπενικής 
αναιμίας. Αντενδείξεις: καρδιακές παθήσεις, οιδήματα 
κάτω άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορρα-
γίες ή θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, πυρε-
τός, νευρικές και ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, 
εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα.

Μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα ανά 24ωρο και χρο-
νικό διάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού αλλά 
όχι πάνω από 1-2 λίτρα/ημέρα και για χρονικό διάστημα 
ενός μηνός για παθήσεις γαστρεντερικού και ουροποι-
ητικού συστήματος. Να αποφεύγεται η έκθεση σε CO2 
σε λουτρό.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτο-
σμίκρυνση το από τον Απρίλιο 2019 τοπογραφικό διά-
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 του τοπογράφου μηχανικού 
Βάλαρη Δημητρίου, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί 
από τη Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 
και την Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Τουριστικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Τουρισμού στις 09-09-2019 ως προς 
την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου 
"Κόκκινο Νερό", Δήμου Αγιάς.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040160411190004*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019 

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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