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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,  5/2/2021
Α. Π. :  2053

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ‘’ΠΗΓΗ ΤΕΜΕΝΙΑ-ΤΖΑΝΟΥΔΙΑΝΑ’’ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ -ΣΕΛΙΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

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

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 

3. Το  ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) 

και συγκεκριμένα  το άρθρο 109 αυτού.

4. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 

τουρισμού» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το π.δ. 123/2016 περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού (A΄ 208).

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

7. Την υπ’ αρ. 16655/22.12.2006 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 

«Διαδικασία αναγνώρισης 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.
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8. Την υπ’ αρ. 647/13.01.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30) απόφαση Υπουργού Τουρισμού με θέμα 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων 

του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α’ 230/24.10.2006)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αρ. 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 ), 13252/02.09.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704) 

αποφάσεις.

9. Την υπ’ αρ. Υπ. Τουρισμού 24932/30-12-2016 αίτηση του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, με 

συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών, για την αναγνώριση του φυσικού πόρου ‘’Πηγή 

Τεμένια - Τζανουδιανά’’ ως ιαματικού. 

10. Το υπ’ αρ. 15440/05-10-2020 Υπ. Τουρισμού (9204/29-09-2020) έγγραφο του ως  άνω 

Δήμου, με συνημμένες συμπληρωματικές μικροβιολογικές αναλύσεις δείγματος νερού 

του φυσικού πόρου ‘’Πηγή Τεμένια - Τζανουδιανά’’.

11. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Π.Φ.) 

για την αναγνώριση του φυσικού πόρου «Πηγή Τεμένια - Τζανουδιανά», Δήμου 

Καντάνου - Σελίνου Π.Ε. Χανίων, Νομού Χανίων, ως ιαματικού, όπως προκύπτει από τη 

γνωμοδότηση της 62ης συνεδρίασης/18-09-2020 της, με ενδεικνυόμενη χρήση τη 

λουτροθεραπεία, καθώς και τη γνωμοδότηση της 63ης συνεδρίασης/07-10-2020 αυτής, 

για  την ποσιθεραπεία ως ενδεικνυόμενη χρήση, τα πρακτικά των οποίων διαβιβάστηκαν 

στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού με τα με αρ. 670/5-10-2020 και 793/13-11-2020 

αντίστοιχα.

12. Το υπ’ αρ. 8222/03-06-2020 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού) έγγραφο του ως άνω Δήμου με 

συνημμένο το διορθωμένο και επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 

1:1000, του Τοπογράφου Μηχανικού, Χρήστου Ι. Παπαδοκωνσταντάκη, το οποίο 

εγκρίθηκε στις 14-12-2020 από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 

Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της θέσης του 

ιαματικού φυσικού πόρου «Πηγή Τεμένια – Τζανουδιανά» του  Δήμου Καντάνου – 

Σελίνου, Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που αναγράφονται στο πρακτικό 

της γνωμοδότησης της  62ης συνεδρίασης/18-09-2020 της Ε.Π.Ι.Φ.Π. και διαβιβάστηκε με 

το υπ’αρ. 2902/18-12-2020 υπηρεσιακό σημείωμα. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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Άρθρο 1
Αναγνώριση  Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος (φυσική ανάβλυση) ‘’Πηγή Τεμένια- 
Τζανουδιανά’’, τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: Μέσα Χωριό (Λιμπιναρέ), Δήμου Καντάνου – 
Σελίνου, Π.Ε. Χανίων, Νομού Χανίων, με συντεταγμένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ 87:   
Χ= 477487.00  Υ=3905239.00   Z=722.00 

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού Πόρου 

1.Φυσικοχημικές σταθερές:

Το νερό του φυσικού πόρου «Πηγή Τεμένια—Τζανουδιανά» Δήμου Καντάνου – Σελίνου, 
έχει: θερμοκρασία 18,2οC, ηλεκτρική αγωγιμότητα (μ.ο.): 284 μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) 
(μ.ο.): 6,87, ραδιενεργά στοιχεία: Ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 9,3 ± 0,3 Bq/L, ράδιο (Ra) (μ.ο.): ˂ 0,1 
Bq/L, ουράνιο (U): < 0,5 Bq/L

2. Χημικά στοιχεία: Na+,  Ca2+ , Mg2+,  CI-,  HCO-
3,    Fe2+

 ,   K+  ,   SO4 2-      

3. Παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα : 1,5 m3/h.
4. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: ψυχρός, χλωριο – οξυανθρακικός - 
νατριούχος και ελαφρά όξινος.

5.Τρόπος χρήσεως:  α.  Λουτροθεραπεία,    β.  Ποσιθεραπεία
6. Ιαματικές   ιδιότητες: 

α. Λουτροθεραπεία
Ενδείξεις:
Λουτροθεραπεία με τη μέθοδο της ολοσωματικής (εκτός κεφαλής) εμβύθισης στο νερό, με 
σύγχρονη καθοδηγούμενη άσκηση στο νερό για παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, 
ρευματικών και αυτοάνοσων  παθήσεων  καθώς και  δερματικών παθήσεων (ελεύθερο 
μικροβιακού φορτίου).

Αντενδείξεις: 
Αντένδειξη υπάρχει για σοβαρά συστημικά νοσήματα όπως καρκίνος, υπερθυρεoειδισμός, 
φυματίωση, σακχαρώδης διαβήτης, γενική παθολογική κατάσταση επιβαρυμένη με πυρετό,  
αναιμία, απώλεια βάρους, αιμορραγία, αιμοδερματοπάθειες, σπογγοειδής μυκητίαση, 
μεταδοτικές ασθένειες, σοβαρή καρδιοπάθεια, πνευμονικό οίδημα, πρόσφατο έμφραγμα ή 
άλλες σοβαρές καρδιακές βλάβες, αρρυθμίες και αρτηριακή υπέρταση που δεν ρυθμίζονται,
η νεφροπάθεια, η ηπατοπάθεια, η προχωρημένη αρτηριοσκλήρωση ιδίως των εγκεφαλικών 
αγγείων, οι πρόσφατες εγκεφαλικές αιμορραγίες και οι θρομβώσεις των αγγείων πριν 
περάσουν έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την προσβολή, οι βαριές νευρικές και οι ψυχικές 
παθήσεις, οι οξείες φλεγμονώδεις δερματικές και οι γυναικολογικές παθήσεις, καθώς και οι 
φυσιολογικές καταστάσεις εγκυμοσύνης και εμμηνορρυσίας.
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β.  Ποσιθεραπεία
Ενδείξεις:
Κατά την ξηρή περίοδο ανιχνεύθηκαν ολικά κολοβακτηριοειδή (σε συγκεντρώσεις μεταξύ 
ορίου ανίχνευσης και ορίου ποσοτικοποίησης). Η ανίχνευση ολικών κολοβακτηριοειδών 
υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει απολύμανση και επομένως για να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο, 
θα πρέπει να υφίστανται μέτρα προστασίας της πηγής από πιθανή μόλυνση με 
μολυσματικούς παράγοντες.
Η περιεκτικότητα του φυσικού υδάτινου πόρου σε  Na  είναι 1mΜ  NaCI. Τα λοιπά 
ιχνοστοιχεία είναι ( Ca2+ , Mg2+ και HCO3

-) η θερμοκρασία του (ψυχρό) και με ελάχιστη 
φυσική ραδιενέργεια το καθιστά ιδανικό για ποσιθεραπεία:

Α. Για παθήσεις του πεπτικού συστήματος, σε λειτουργικές διαταραχές της χοληφόρου οδού.
Β. Για πρόληψη νεφρικών παθήσεων και πιθανώς καρκίνου στομάχου και παχέος εντέρου.

Αντενδείξεις: 
Σε αποφράξεις του ουροποιητικού συστήματος, σε σοβαρή νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια 
(η αμερικανική ένωση καρδιοπαθών έχει συστήσει ένα μέγιστο  επίπεδο νατρίου 20 mg/l στο 
πόσιμο νερό για τους ασθενείς με υπέρταση ή καρδιαγγειακή πάθηση), σε λιθιάσεις των 
νεφρών ή της κύστης, σε νεφρίτιδες, πυελίτιδες ή κυστίτιδες, σε χολολιθιάσεις, σε πρόσφατο 
έλκος του στομάχου  ή  του δωδεκαδακτύλου. Σε άτομα που υποφέρουν από το σύνδρομο 
Bartter ή το σύνδρομο Gitelman.
      
Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτοσμίκρυνση, το τοπογραφικό διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:1000 του Τοπογράφου Μηχανικού T.E., Χρήστου Ι. Παπαδοκωνσταντάκη, το 
οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της  
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού στις 14-12-2020, ως προς την 
ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου ‘’Πηγή Τεμένια- Τζανουδιανά’’ Δήμου 
Καντάνου – Σελίνου, Π.Ε. Χανίων, Ν. Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                          
                                 

Η Προϊσταμένη της  Γενικής Διεύθυνσης

        Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου
 

Ακριβές Αντίγραφο    

Ευαγγελία Αναγνώστου
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας & 

Ενημέρωσης του Πολίτη
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Π.Δ.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Εθνικό Τυπογραφείο 
Καποδιστρίου 34 Τ.Κ.: 104 32, Αθήνα
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμο Καντάνου – Σελίνου, Γρ. Δημάρχου
73 004, Παλαιοχώρα Κρήτης, Π.Ε. Χανίων 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Τουρισμού
3.  Γραφείο Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής  Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής
5. Γραμματεία Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού & Υποδομών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραμματεία Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού - Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού

 


