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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13254 (1)
  Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο 

διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή «Μύ−
λος» Δήμου Ιθάκης (ν. Κεφαλληνίας). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 

«Γενικός οικοδομικός κανονισμός (Α΄ 210) όπως αντικα−

ταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποί−
ηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες 
Πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 2740).

4. Την από 2−12−2011 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυν−
σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού − Τμήμα Παραδοσιακών 
Οικισμών.

5. Την από 14−12−2011 (αρ.πρωτ ΥΠΕΚΑ 55875/14−12−2011) 
σύμφωνη γνώμη του φερόμενου ιδιοκτήτη Α. Αγαθούλη.

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Στο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή «Μύλος» 
του Δήμου Ιθάκης ν.Κεφαλληνίας, το οποίο έχει χαρα−
κτηρισθεί ως διατηρητέο με το από 9−10−1982 π.δ/γμα 
«Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως 
των οικοπέδων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης καθώς και 
των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά 
όρια, χαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων σε αυτόν και 
καθορισμός ειδικών περιορισμών δομήσεως των οικο−
πέδων που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια των 
λοιπών οικισμών της νήσου Ιθάκης» (Δ΄ 528), επιτρέπεται 
η αποκατάσταση των όψεων του με εμφανή λιθοδομή.

2. Κατά τα λοιπά για το κτίριο και τον περιβάλλοντα 
χώρο αυτού, εφαρμόζονται οι μορφολογικοί περιορισμοί 
και οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του από 9−10−1982 
π.δ/τος (Δ΄ 528)

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 
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Αριθμ. 13448 (2)
   Συμπλήρωση του άρθρου 10 του Κτιριοδομικού Κανονι−

σμού (Αποφ. 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/89)» όπως αντι−
κατεστάθη με την παρ. 5 της υπ’ αρίθμ. 49977/3068/89 
Απόφασης (ΦΕΚ 535/Β/30−6−89).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 

Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τον 
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και όπως αυτοί κωδικοποιήθη−
καν με το Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−2011 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ 
Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/25−11−2011)»

4. Το άρθρο 26 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Γενικός 
Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 10 της Απόφασης 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/
Δ/3−2−89) «Κτιριοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

α) Μετά την παρ. 9 του άρθρου 10 του Κτιριοδομι−
κού Κανονισμού, προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως 
εξής:

«10. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διάνοιξη ανοιγμάτων 
σε εξωτερικούς τοίχους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων 
κατασκευασμένων σε επαφή με το κοινό όριο οικο−
πέδων, για τη λειτουργική συνένωση χώρων τους, εφ’ 
όσον:

1. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδο−
μικές διατάξεις,

2. δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κατά 
το άρθρο 5 του ΓΟΚ, 

3. δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων στα οποία 
ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά,

4. εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συναινέσεις των 
ιδιοκτητών για κάθε έναν από τους συνεννούμενους 
χώρους,

Η λειτουργική συνένωση γίνεται μετά από έκδοση 
έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, σύμφωνα 
με την Αποφ. 5219/04 (ΦΕΚ 114/Δ/17−2−04). 

Οι ιδιοκτήτες των χώρων που συνενώνονται δεν απαλ−
λάσσονται από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη 
και εισφορές που προκύπτουν από τη λειτουργική συνέ−
νωση. Δεν απαλλάσσονται επίσης από τυχόν απαιτήσεις 
που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, όπως αυτές 
καθορίζονται κατά περίπτωση από τον φορέα τους.»

β) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδομικού Κανο−
νισμού αναριθμείται σε 11.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 13451 (3)
    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5219/04 Απόφασης Υφυ−

πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Αρθ. 7 παρ.1 του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ Α΄ 308) «Άδεια 

δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 2831/00.

3. Το άρθρο 10 της Απόφασης 3046/304/89 (ΦΕΚ Δ΄59) 
«Κτιριοδομικός Κανονισμός» όπως αντικατεστάθη με την 
παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 49977/3068/89 Απόφασης (ΦΕΚ 
535/Β/30−6−89).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τον 
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και όπως αυτοί κωδικοποιήθη−
καν με το Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

5. το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−2011 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ 
Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/25−11−2011)»

7. την Αποφ. 5219/3−2−04 Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συμπληρώνεται το Αρθ. 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 5219/3−
2−04 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων με νέο εδάφιο ii, ως εξής:

«ii. η λειτουργική συνένωση χώρων της παρ. 10 του άρ−
θρου 10 του Κτιριοδομικου Κανονισμού (Αποφ. 3046/89, 
ΦΕΚ 59 Δ; ) μετά από αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών 
των προς συνένωση χώρων ή νομίμως εξουσιοδοτη−
μένου εκπροσώπου τους, η οποία συνοδεύεται από τα 
εξής δικαιολογητικά:

1. επικυρωμένα αντίγραφα των οικοδομικών αδειών 
των όμορων κτιρίων

2. τεχνική έκθεση μηχανικού όπου θα περιγράφεται 
η τήρηση των προϋποθέσεων της λειτουργικής συνέ−
νωσης της παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδομικου 
Κανονισμού

3. σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) και 
μελέτης πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου, όπου 
απαιτείται, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια πο−
λεοδομική υπηρεσία και αποστέλλεται αρμοδίως στην 
αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
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4. συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/81 και με−
ταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών 
θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται.

Η έγκριση περιλαμβάνει εκτός από τις εργασίες για 
τη συνένωση των όμορων χώρων και τυχόν εσωτερικές 
εργασίες διαρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ενιαία 
λειτουργία του χώρου.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

F
Αριθμ. ΔΜΕΟ/3801/π.ε. (4)
   Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος που αποτε−

λεί Περιφερειακή Οδό του οικισμού Παλαμά Νομού 
Καρδίτσας, μήκους 6406m, με Χ.Θ. αρχής 0+000 επί 
της Χ.Θ. 10+323 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού 
(16) του Πρωτεύοντος Δικτύου «Δέλτα Αγίων Θεο−
δώρων – Παλαμάς προς Βλοχό από 8o χλμ. Εθνικής 
Οδού Καρδίτσας – Φαρσάλων και δια Γοργοβίτων και 
Μάρκου» και Χ.Θ. τέλους 6+406 επί της Χ.Θ. 1+350 
της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (18) του Πρωτεύ−
οντος Δικτύου «Παλαμάς – Φύλλο προς Φάρσαλα δια 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορφανών», ως τμήματος 
του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νο−
μού Καρδίτσας, με αρίθμηση (16).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. Το Π.Δ. 69/88 «Περί οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/90 «Περί 
συστάσεων Γενικών Διευθύνσεων», το Π.Δ. 293/91 «Περί 
συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το 
Π.Δ. 167/92 «Περί τροποποίησης του Οργανισμού της 
Γ.Γ.Δ.Ε.».

3. Το Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30 Α/11−3−93) «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ».

4. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30−5−97) «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/ 7−6−10) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16α/04/773/29−11−90 
«Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/07−10−2009 
«Αλλαγή τίτλου υπουργείων» και το Π.Δ. 189/2009 «περί 
καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων των 
Υπουργείων».

8. Το Ν. 3155/55 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως 
Οδών» και τα εκτελεστικά του Διατάγματα.

9. Το Β.Δ. της 9−8−55 «Περί Καθορισμού των Εθνι−
κών Οδών κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/55» και την Γ 

25871/9−7−63 Απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων 
«Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών».

10. Το Β.Δ. της 6−2−56 (ΦΕΚ 47 Α/8−2−56) «Περί Καθορι−
σμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους 
κατά τις διατάξεις του Νόμου 3155/55» και ειδικότερα 
την παράγραφο (21) «Περί καθορισμού των Επαρχιακών 
Οδών του Νομού Καρδίτσας». 

11. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων» και ειδικότερα την παράγραφο 3 του 
άρθρου 25.

12. Την εγκύκλιο 18/99 με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/ο/516/10−
5−99 «Περί χαρακτηρισμού οδών ως Εθνικών ή Επαρ−
χιακών σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 3 του 
Νόμου 1418/84.

13. Το Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκα−
ταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρα−
τηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και 
περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά 
των οδών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με 
το Π.Δ. 118/06.

14. Το Ν. 653/77 «Περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδι−
οκτητών για την διάνοιξη Εθνικών Οδών κ.λ.π.» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και το Ν.Δ. 
929/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/77».

15. Το Π.Δ. 209/98 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της 
υπεραστικής συγκοινωνίας».

16. Την Διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/
ε/114/3−2−95: «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
Νήσων εκτός από Κρήτη, Εύβοια, Κέρκυρα και Ρόδο».

17. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/266/9−3−95 (ΦΕΚ 
293 Β΄/17−4−95) «Περί Ανακατάταξης Επαρχιακού Οδι−
κού Δικτύου των Νομών της Χώρας» και ειδικότερα την 
παράγραφο (21) «Κατατάσσουμε το Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο του Νομού Καρδίτσας».

18. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/1308/15−12−95 
(ΦΕΚ 30 Β΄/19−1−96) «Κατάταξη Εθνικών Οδών περιφε−
ρειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτε−
ρεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

19. Την ανάγκη χαρακτηρισμού της οδού που ανα−
φέρεται στο θέμα, για να εναρμονίζονται οι ανάλογες 
νομοθετικές διατάξεις.

Αφού είδαμε:
1. Την Απόφαση 275/2010/18−10−2010 της Συνεδρίασης 

21/2010/18−10−10 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, 
όπου ομόφωνα γίνεται αποδεκτός ο χαρακτηρισμός 
του εν θέματι οδικού τμήματος ως Επαρχιακής Οδού.

2. Το έγγραφο 8706/4−11−10 του Δήμου Παλαμά δια του 
οποίου αποστέλλεται η 275/2010 Απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Παλαμά προς τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας.

3. Το έγγραφο Δ 3267/8−12−10 της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, με 
το οποίο εισηγείται το χαρακτηρισμό της νέας Περι−
φερειακής Οδού της πόλης Παλαμά ως Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου, προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. 

4. Το έγγραφο Δ. 3267/8−12−10 της Διεύθυνσης Τεχνι−
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, 
με το οποίο διαβιβάζεται η από 8−12−10 Εισήγησή της 
για το χαρακτηρισμό της Παράκαμψης του οικισμού 
Παλαμά (νέα χάραξη) ως Επαρχιακής Οδού, προς τον 
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Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας.

5. Το Πρακτικό 13/22−12−10 με την Απόφαση 13/171/21−
12−10 της από 21−12−10 Συνεδρίασης του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, 
όπου ομόφωνα εγκρίνεται ο χαρακτηρισμός του υπόψη 
οδικού τμήματος ως Επαρχιακού Δρόμου.

6. Το έγγραφο 491/24−12−10 του Νομαρχιακού Συμβου−
λίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, δια 
του οποίου αποστέλλεται η 13/171/21−12−10 Απόφασή του 
προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας.

7. Την από 12−9−11 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
όπου γίνεται ενημερωτική περιγραφή της εν λόγω νέας 
οδού και παρέχονται πληροφορίες για τα γεωμετρικά 
και λειτουργικά της στοιχεία. 

8. Το έγγραφο 132092/2279/14−9−11 Διεύθυνσης Τεχνι−
κών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προς 
το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ(ε), με το οποίο δια−
βιβάζονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το 
χαρακτηρισμό του νέου οδικού τμήματος «Νέα Περιφε−
ρειακή Οδός Παλαμά» ως Επαρχιακής Οδού. 

Και επειδή:
1. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν είναι χαρακτηρι−

σμένο αλλά έχει τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν 
σε Επαρχιακούς Δρόμους και αποτελεί νέα χάραξη και 
παραλλαγή (εναλλακτική χάραξη) των υφισταμένων 
Επαρχιακών Οδών (16) και (18) που περνούν μέσα από 
τον πολεοδομικό ιστό της πόλης του Παλαμά.

2. Το εν θέματι οδικό τμήμα, μήκους 6406m, περιλαμ−
βάνει δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλά−
τους 3,50 m εκάστη, έρεισμα πλάτους 1m και διαχωριστι−
κή νησίδα πλάτους 1m, ήτοι έχει συνολικό πλάτος 17m.

3. Η οδός αυτή κατασκευάσθηκε τμηματικά και ολο−
κληρώθηκε το 2003 οπότε και παραδόθηκε στην κυ−
κλοφορία.

4. Η νέα Περιφερειακή Οδός έχει πολύ καλά γεωμετρι−
κά χαρακτηριστικά και η λειτουργική σημασία της είναι 
βαρύνουσα διότι αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια τόσο 
σε υπερτοπικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, αφού έχει 
πλέον αναλάβει το μεγαλύτερο ποσοστό της υπεραστι−
κής κυκλοφορίας, που πρώτα περνούσε από το κέντρο 
του οικισμού Παλαμά, ανακουφίζοντας έτσι το αστικό 
συγκρότημα από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα 
που εγκυμονούσε κινδύνους για την οδική ασφάλεια 
των διερχομένων πεζών και οχημάτων.

5. Η παράκαμψη του οικισμού Παλαμά κρίθηκε επι−
βεβλημένη, αφού η διέλευση βαρέων οχημάτων λόγω 
της γειτνίασης του οικισμού Παλαμά με την λατομική 
περιοχή του Βλοχού διεξαγόταν μέχρι πρότινος μέσω 
του υφιστάμενου Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των 
Επαρχιακών Οδών (16) και (18) που εντός της πόλης 
παρουσιάζει στενότητα οδοστρώματος, συχνές στρο−
φές και ανεπαρκή για τον λειτουργικό του χαρακτήρα 
γεωμετρικά στοιχεία.

6. Η εντός του οικισμού οδός παραμένει για την εξυ−
πηρέτηση κυρίως των αναγκών τοπικής κυκλοφορίας.

7. Το προς χαρακτηρισμό οδικό τμήμα συνδέεται στην 
αρχή και στο πέρας αυτού με νομοθετημένο βάσει του 
Β.Δ./6−2−56, ΦΕΚ 47 Α΄/8−2−56, Επαρχιακό Δίκτυο του 
Νομού Καρδίτσας (Επαρχιακές Οδοί 16 και 18) και απο−
τελεί παραλλαγή και παράκαμψη αυτού.

8. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του 
Νόμου 1418/84 επιτρέπεται σε περίπτωση αμφιβολίας 
σχετικά με το χαρακτηρισμό τμημάτων οδών ως Εθνι−
κών ή Επαρχιακών λόγω παραλλαγών ή χρησιμοποίησής 
τους ως κλάδων κυκλοφοριακών κόμβων ή για ανάλο−
γους λόγους ο καθορισμός να γίνεται με απόφαση του 
– τότε – Υπουργού Δημοσίων Έργων (και νυν Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρ−
νησης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε να ενταχθεί στο Πρωτεύον Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο του Νομού Καρδίτσας με αρίθμηση (16) 
το νέο οδικό τμήμα που αποτελεί Περιφερειακή Οδό 
του οικισμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας, μήκους 6406m, 
με Χ.Θ. αρχής 0+000 επί της Χ.Θ. 10+323 της υφιστα−
μένης Επαρχιακής Οδού (16) του Πρωτεύοντος Δικτύου 
«Δέλτα Αγίων Θεοδώρων – Παλαμάς προς Βλοχό από 
8ο χλμ. Εθνικής Οδού Καρδίτσας – Φαρσάλων και διά 
Γοργοβίτων και Μάρκου» και Χ.Θ. τέλους 6+406 επί της 
Χ.Θ. 1+350 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (18) του 
Πρωτεύοντος Δικτύου «Παλαμάς – Φύλλο προς Φάρσαλα 
διά Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορφανών».

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/21950/631 (5)
    Έγκριση καθορισμού ζώνης Α΄ προστασίας του αρχαι−

ολογικού χώρου του Ασκληπειού, νήσου Ρόδου, Πε−
ριφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−05) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», 

2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28−6−2002) 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

4. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης», 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28−
11−90 (ΦΕΚ 743/Β/29−11−90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό 
των τριών υπογραφών», 

6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11.11.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

7. Την υπ’ αρ. 121482 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2820/
Β/14.12.20Π) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Τουρισμού Πέτρο Αλιβιζάτο», 

8. Την υπ’αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/36964/ 
1862/23.04.2007 Υ.Α (ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/09.05.2007 με την 
οποία οριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος του Με−
σαιωνικού Κάστρου του Ασκληπειού του Δήμου Νότιας 
Ρόδου, νήσου Ρόδου, 
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9. Την από 30.06.2011 διενεργηθείσα αυτοψία στην 
περιοχή του αρχαιολογικού χώρου από τα μέλη της 
Επιτροπής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
και το συνταχθέν πρακτικό αυτοψίας,

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΤΦΚ/88679/600/13.12.2011 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτογραμ−
μετρίας και Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού,

11. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι−
ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε κατά την αρ. 
37/08.11.2011 Συνεδρία του, αποφασίζουμε:

Για την αποτελεσματικότερη προστασία του αρχαι−
ολογικού χώρου γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο στο 
Ασκληπειό νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτί−
ου Αιγαίου, καθορίζουμε − κατά τις διατάξεις του άρθρου 
13, παρ. 2 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α728−06−2002)− ως 
αδόμητη Ζώνη Α΄ απολύτου προστασίας, την περιοχή, 
η οποία περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή: 2, 
3,...,26,27,28 και 2, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπα−
σμα των υπ’ αρ. 88471 και 88473 φ.χ. ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 
που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Τα σημεία που 
οριοθετούν τη Ζώνη Α΄ Προστασίας αντιστοιχούν σε 
ζεύγη συντεταγμένων που παρατίθενται στους συνημ−
μένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες. 

Εντός της Ζώνης Α΄ ισχύουν τα εξής:
1. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής δόμηση, με την 

επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3028/2002 

«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

2. Επιτρέπεται η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 
δρόμων χωρίς ασφαλτόστρωση και χωρίς περαιτέρω 
διαπλάτυνση.

3. Επιτρέπεται η διέλευση δικτύων πυρόσβεσης.
4. Επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων για την προστα−

σία και ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντος 
χώρου του.

5. Απαγορεύεται η βαθιά άροση.
6. Απαγορεύεται η αλλοίωση του περιβάλλοντος φυ−

σικού τοπίου και του φυσικού ανάγλυφου.
7. Για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη δραστηριότητα 

εντός της Ζώνης Α΄ Προστασίας απαιτείται η προη−
γούμενη σχετική άδεια από την 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων και η επίβλεψη των συναρμόδιων για την 
περιοχή Εφορειών Αρχαιοτήτων.

Από τις διατάξεις της υπάρχουσας Απόφασης δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*15001160904120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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