
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Στοιχεία Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασι-
κών Υπαλλήλων, περιγραφή της στολής τους και 
των χαρακτηριστικών αυτής.

2 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό πηγής 
Αγιασμάτων» Δήμου Χίου, ως ιαματικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 159991/4305 (1)
  Στοιχεία Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δα-

σικών Υπαλλήλων, περιγραφή της στολής τους 

και των χαρακτηριστικών αυτής.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 115/2016 (Α’/197) 

«Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας 
οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλ-
λήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, 
στολής και σήματος που φέρουν αυτοί».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 - 39 του ν. 1845/1989 
(A’/102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευ-
νας και τεχνολογίας. Δασοπροστασία και άλλες διατά-
ξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’/87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98), 
όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 242/1993 (Α’/107) 
«Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ)».

7. Το π.δ. 24/2015 (Α’/20) «Σύσταση και μετονομασία 
υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με το π.δ. 189/2009 
(Α’/221) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτή-
των των Υπουργείων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α’/114) περί της μετο-
νομασίας του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

9. Το π.δ. 125/2016 (Α’/210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 (Α’/167) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
τις διοικητικές - διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν 
σε εφαρμογή αυτών.

11. Τις διατάξεις των π.δ. 135/2010 (Α’/228), 136/2010 
(Α’/229), 138/2010 (Α’/231), 139/2010 (Α’/232), 141/2010 
(Α’/234), 142/2010 (Α’/235), 143/2010 (Α’/236) περί «Ορ-
γανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

12. Την αριθ. Υ198/16.11.2016 (Β’/3722) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο».

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, δεδομένου ότι αυτή έχει ήδη προ-
βλεφθεί και συμπεριληφθεί στην παράγραφο 9 του 
προοιμίου του 115/2016 Προεδρικού Διατάγματος 
(Α΄ 197).

14. Τις αυξημένες Υπηρεσιακές ανάγκες των αποκε-
ντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δελτίο και στοιχεία Υπηρεσιακής Ταυτότητας

1. Οι Δασικοί Υπάλληλοι, με μέριμνα της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, εφοδιάζονται με Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυ-
τότητας που περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιέχονται 
στο υπόδειγμα του παραρτήματος Β του π.δ. 115/2016 
(Α’/197), ήτοι:

α) Οι διαστάσεις του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας 
είναι 8,5 Χ 5,5 εκατοστά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Στην εμπρόσθια όψη το εθνόσημο, πρόσφατη έγ-
χρωμη φωτογραφία του κατόχου της με πολιτική περι-
βολή, διαστάσεων 3 Χ 3,5 εκατοστά στην οποία αναγρά-
φονται το ονοματεπώνυμο αυτού, η υπηρεσία (ΔΑΣΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) και ο κλάδος στον οποίο ανήκει, καθώς και 
η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί.

γ) Στην οπίσθια όψη αναγράφονται το σήμα της Δασι-
κής Υπηρεσίας, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο 
αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η υπηρεσία, 
η ειδικότητα και η ομάδα αίματος του κατόχου.

δ) Η βάση του Δελτίου είναι χρώματος ανοικτού μπεζ 
και τα αναγραφόμενα στοιχεία της χρώματος μαύρου.

ε) Υπογράφονται από τον Προϊστάμενο κάθε Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικεί-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με μελάνι χρώματος μπλε 
και οι σφραγίδες που τίθενται επ΄ αυτού, έχουν επίσης 
χρώμα μπλε.

στ) Στα Δελτία Υπηρεσιακής Ταυτότητας των δασι-
κών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην 
εμπρόσθια όψη, αντί για Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα 
αναγράφεται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστα-
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα υπογράφονται και 
σφραγίζονται από τον προϊστάμενό της.

ζ) Η σφραγίδα (χρώματος μπλέ), τίθεται τόσο στη 
φωτογραφία όσο και στην υπογραφή του Γενικού Δι-
ευθυντή.

2. Τα Δελτία Υπηρεσιακής Ταυτότητας φέρονται και 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχό τους 
δασικό υπάλληλο και δεν υποκαθιστούν τα Δελτία Ταυ-
τότητας που χορηγούνται από τις Αστυνομικές Αρχές 
στους Έλληνες πολίτες.

3. Οι δασικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων κατά την 
εκτέλεση ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του 
ν. 1845/1989, επιδεικνύουν υποχρεωτικά την υπηρεσι-
ακή τους ταυτότητα.

Άρθρο 2
Στολή Δασικών Υπαλλήλων

1. Οι Δασικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνι-
κών Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά και την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν υποχρεωτικά 
στολή (χειμερινή ή θερινή), η σύνθεση και η περιγραφή 
της οποίας έχει ως ακολούθως:

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ
Η χειμερινή στολή περιλαμβάνει:
α. Χιτώνιο τύπου τζάκετ χρώματος σκούρου πράσινου.
β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου.
γ. Πουκάμισο χρώματος λαδί.
δ. Ζώνη χρώματος μαύρου.
ε. Υποδήματα (μποτάκια) χρώματος μαύρου.
στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου.
ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου.
Β. ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ
Η θερινή στολή περιλαμβάνει:

α. Πουκάμισο χρώματος λαδί, με κοντά μανίκια.
β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου.
γ. Γιλέκο χρώματος ανοικτού πράσινου.
δ. Ζώνη χρώματος μαύρου.
ε. Υποδήματα (μποτάκια) χρώματος μαύρου.
στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου.
ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου.

Άρθρο 3
Πρόσθετα είδη

Επιτρέπεται ο ατομικός εφοδιασμός με ιδία έξοδα και 
η χρήση των παρακάτω στοιχείων ένδυσης: α) πουλόβερ 
τύπου ζιβάγκο ή ανοικτού σχήματος V (βε), εσωτερικά του 
χιτωνίου της στολής και β) προστατευτικών του ψύχους 
χειροκτίων (γαντιών), κασκόλ και σκούφου. Τα ανωτέρω 
στοιχεία ένδυσης θα είναι χρώματος σκούρου πράσινου.

Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά Στολής

1. Στο αριστερό ημιθωράκιο του χιτωνίου τύπου τζά-
κετ (μπουφάν), του γιλέκου, του υποκαμίσου (θερινού) 
και στη μετωπίδα του τζόκεϊ υπάρχει το Σήμα της Δασι-
κής Υπηρεσίας όπως απεικονίζεται στο παράρτημα Γ του 
π.δ. 115/2016 (Α-197).

Το Σήμα της Δασικής Υπηρεσίας όπως απεικονίζεται 
στο παράρτημα Γ του π.δ. 115/2016 (Α-197) κατασκευ-
άζεται από ύφασμα τσόχας ή τύπου τσόχας. Ο εξωτερι-
κός κυκλικός δίσκος έχει χρωματισμό πράσινο σκούρο 
(κυπαρισσί). Πάνω στον εξωτερικό κυκλικό δίσκο είναι 
κεντημένη κυκλικά η ένδειξη «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» με 
κλωστή χρώματος κίτρινου. Η εξωτερική περίμετρος 
του εξωτερικού κυκλικού δίσκου του σήματος φέρει κέ-
ντημα από κλωστή αμετάβλητου κίτρινου χρώματος. Η 
εσωτερική περίμετρος του εξωτερικού κυκλικού δίσκου 
του σήματος φέρει κέντημα από κλωστή αμετάβλητου 
πράσινου σκούρου χρώματος ίδιου με το χρώμα του 
εξωτερικού κυκλικού δίσκου. Ο εσωτερικός κύκλος είναι 
κεντημένος με κλωστή χρώματος λευκού και φέρει στο 
κέντρο του απεικόνιση κεντητού δέντρου με χρωματι-
σμό πράσινο σκούρο (κυπαρισσί), ίδιο με το χρώμα του 
εξωτερικού κυκλικού δίσκου.

2. Στο χιτώνιο τύπου τζάκετ (μπουφάν) και στο που-
κάμισο (θερινό) και κάτω από το Σήμα της Δασικής Υπη-
ρεσίας τοποθετείται αυτοκόλλητη ταινία σχήματος ορ-
θογωνίου παραλληλογράμμου χρώματος κίτρινου όπου 
αναγράφεται με μαύρα γράμματα το ονοματεπώνυμο 
του υπαλλήλου, ο κλάδος και η υπηρεσία που υπηρετεί.

3. Στο δεξιό ημιθωράκιο του χιτωνίου τύπου τζάκετ 
(μπουφάν) και του γιλέκου, φέρεται με έντονα κίτρινα 
γράμματα η φράση «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

4. Στο πάνω μέρος της πλάτης του χιτωνίου τύπου τζά-
κετ (μπουφάν) και του γιλέκου, σε δύο σειρές, φέρονται 
με έντονα κίτρινα γράμματα η φράση «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ» και «FOREST SERVICE».

5. Στο κάτω μέρος του χιτωνίου τύπου τζάκετ (μπου-
φάν) και του γιλέκου, φέρονται δύο αντανακλαστικές 
(φωσφορίζουσες) λωρίδες. Οι δύο αντανακλαστικές, 
φωσφορίζουσες λωρίδες αποτελούν στοιχείο του χιτω-
νίου και του γιλέκου και βοηθούν στην ορατή και διακρι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33769Τεύχος Β’ 2973/30.08.2017

τή αναγνώριση εκείνων που φέρουν τη στολή τόσο το 
θέρος όσο και το χειμώνα, κατά τη νύκτα ή την ημέρα, 
ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (ομίχλη 
κ.λπ.) κατά την εκτέλεση υπηρεσιακών ελέγχων και δρα-
στηριοτήτων των Δασικών Υπαλλήλων.

Το ακριβές ύψος από το κάτω μέρος τέλους του χιτω-
νίου και του γιλέκου καθώς και το ακριβές πλάτος των 
αντανακλαστικών φωσφοριζουσών λωρίδων καθορίζο-
νται με τις τεχνικές προδιαγραφές.

6. Τα υποδήματα (μποτάκια) ανδρών και γυναικών δασι-
κών υπαλλήλων θα είναι τύπου άρβυλου χρώματος μαύρου.

7. Η ζώνη φέρεται δερμάτινη ή συνθετικού υφάσμα-
τος, είναι μαύρου χρώματος και αποτελείται από τη ζώνη 
και τη μεταλλική πόρπη.

Άρθρο 5
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ει-
δών που συνθέτουν κάθε στολή, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγρα-
φές, οι οποίες καταρτίζονται με μέριμνα της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και ως παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
προκήρυξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 6
Εμφάνιση Δασικών Υπαλλήλων με στολή

1. Οι δασικοί υπάλληλοι που φέρουν στολή υποχρε-
ούνται να την διατηρούν επιμελημένη και να έχουν ευ-
πρεπή εμφάνιση.

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδών ιματισμού αντικανο-
νικού τύπου ή η αλλαγή σύνθεσης της στολής.

3. Οι περιπτώσεις παραποίησης της στολής διώκονται 
πειθαρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106 
και 107 παρ. 1 περ. β . του ν. 3528/2007 (Α-26), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Yπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 13889 (2)
    Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό πηγής 

Αγιασμάτων» Δήμου Χίου, ως ιαματικού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

ου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» 
(187/Α’/11.10.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 112/2014 (179/Α’/29.08.2014), «Οργανισμός 
Υπουργείου Τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (208/Α’/04.11.2016), 
«Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 124/2016 (209/Α’/05.11.2016), «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/2016 (210/Α’/05.11.2016), «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. 19992/29.09.2015 (704/Υ.Ο.Δ.Δ.), 
«Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυ-
ξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού».

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

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

9. Την υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουρ-
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης 
ιαματικών φυσικών πόρων» (1932/Β’), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17414/02.10.2009 (2215/Β’) 
όμοια απόφαση, την υπ’ αριθμ. 1721/04.02.2013 (188/Β’) 
όμοια απόφαση, την υπ’ αριθμ. 22527/30.10.2014 
(2997/Β’) όμοια τροποποιητική απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού.

10. Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 23070/14.10.2013 (511/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
και 15831/15.07.2014 (446/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 647/13.01.2015 
(30/Υ.Ο.Δ.Δ.) και 25887/14.12.2015 (928/ Υ.Ο.Δ.Δ.) και 
6452/10.04.2017 (175/ Υ.Ο.Δ.Δ.) και 7826/05.05.2017 
(219/ Υ.Ο.Δ.Δ.) όμοιες αποφάσεις.

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21008/15.06.2015 διαβιβαστικό 
(α.π. Υπ. Τ. 12441/15.06.2015) του Δήμου Χίου, με συ-
νημμένη αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών, για την 
αναγνώριση του φυσικού πόρου, ως ιαματικού.

12. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ια-
ματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου «νερό πηγής Αγιασμάτων» Δήμου 
Χίου, ως ιαματικού (α.π. 13/29.11.2016 διαβιβαστικό ση-
μείωμα της Επιτροπής με συνημ. το Πρακτικό της 39ης 
συνεδρίασης / 21.07.2016 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

13. Την με αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 1283/23.12.2016 (α.π. 
Υπ.Τ. 24699/28.12.2016) πρόταση Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3498/2006 (230/Α’).

14. Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του 
Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Π. Ζηλανάκη, εγκεκρι-
μένο από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματι-
κού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που 
αναγράφονται στη γνωμοδότηση της 39ης συνεδρίασης 
/21.07.2016 της Ε.Π.Ι.Φ.Π..
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15. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1228/19.07.2017 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του τμήματος Μελετών και Τεχνικών έργων 
της Δ/νσης Τουριστικών Επενδύσεων με θέμα «Διαβίβα-
ση θεωρημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων φυσικού 
πόρου «νερό πηγής Αγιασμάτων» Δήμου Χίου».

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:

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «νερό 
πηγής Αγιασμάτων» Δήμου Χίου», που βρίσκεται στον 
οικισμό Αγιάσματα, (τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: Αγιά-
σματα) της Δ.Ε. Αμανής, του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με συντεταγμένες σημείου 
φυσικής ανάβλυσης Ι.Φ.Π.: X=668206, Υ=4272516, Z=0 
ΕΓΣΑ 87

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού
Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «νερό πηγής Αγιασμάτων» Δήμου 

Χίου, έχει θερμοκρασία 61,7 °C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 
(μ.ο.): στους 25oC: 14600 μS/cm, ενεργό οξύτητα (Ph) 
(μ.ο.): 6,8, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 5,6 
Bq/L, χημικά στοιχεία: Ca, Mn, Na, K, HCO3, Cl, SO4, Li, Sr, 
Br, F και αέρια: CO2. Η παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα: 
15 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποι-
είται ως: Υπέρθερμος, χλωριονατριούχος, αλκαλικός, με 
Ca, Mn, Na, K, HCO3, Cl, SO4, Li, Sr, Br, F.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία.
3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και 

μετατραυματικές κακώσεις.
Αντενδείξεις: καρδιακές παθήσεις , οιδήματα κάτω 

άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή 
θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές 
και ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη 
μετά τον έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτο-
σμίκρυνση το από Ιούλιο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:1000 του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου 
Π. Ζηλανάκη, το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από 
το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού 
στις 17-07-2017 ως προς την ορθότητα της θέσης του 
ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Αγιασμάτων» 
Δήμου Χίου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017 

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ    

*02029733008170008*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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