
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου 
Σπυρούδη δήμου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής) 
και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιο-
ρισμών δόμησης. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Θεσμοθέτηση Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας 
του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς - Πρασονησί-
ου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 3 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γεφυριού της 
Κλειδωνιάς στον Βοϊδομάτη ποταμό του Δήμου 
Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περ. Ηπείρου, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του 
ν.3028/2002. 

 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου 

Σπυρούδη δήμου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής) 

και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περι-

ορισμών δόμησης. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1, 2, 6 και 10), 

154, 160 (παρ. 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πο-
λεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ), που κυρώθηκε με το 
άρθρο μόνο του από 14.7/27.7.1999 π.δ/τος (Δ’ 580).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 
του άρθρου 62 του ν.4280/2014 (Α’ 159).

3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 29 του 
ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του

ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλ-
λες πολεοδομικές διατάξεις» (Α’140), όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή της με την παρ.1 του άρθρου 3 του 
ν.4315/2014 (Α’269).

4. 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).

5. Την υπ’ αρ. 7065/2005 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Αγίας 
Παρασκευής (Ν. Αττικής)» (Δ’ 278).

6. Την υπ’ αρ. 4630/18-12-2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Παραχώρηση κατά κυ-
ριότητα δημόσιας δασικής έκτασης για τη δημιουργία 
και λειτουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 
και Ιερού Ναού».

7. Το από 20-5-2002 πρωτόκολλο παράδοσης παρα-
λαβής δημόσιας δασικής έκτασης 37,976 στρ. στη θέση 
Παντζιές δήμου Αγίας Παρασκευής.

8. Το υπ’ αρ. 2278/29-11-2004 έγγραφο της Δ/νσης 
Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού.

9. Το υπ’ αρ. ΠΕΧΩ 4302/Φ.περιβ./27-7-2006 έγγραφο 
της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής «Απαλλαγή Πε-
ριβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Προσθήκη χρή-
σης στην έκταση του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη για 
τον καθορισμό χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

10. Το υπ’ αρ. 2733/10.11.2006 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Δασών).

11. Το υπ’ αρ. 32/27-10-2016 υπηρεσιακό σημείωμα 
της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

12. Τις υπ’ αρ. 335/2006, 172/2013 και 183/2016 γνωμο-
δοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.

13. Την 5/συν. 9/30-6-2016 γνωμοδότηση του Συμ-
βουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΣΥΠΟΘΑ) Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών.

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολο-
γισμού του οικείου ΟΤΑ.

15. Την 142/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμο-

τομικού σχεδίου δήμου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής) 
και ειδικότερα στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου 
Σπυρούδη που περικλείεται από τις οδούς Πραξιτέλους, 
Δροσίνη, Μεγαλόχαρης, Γραβιάς, Σπάρτης με κατάργηση 
χώρου σχολείου, καθορισμό χώρου Ιερού Ναού και θρη-
σκευτικού κτιρίου - χώρου Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων 
και Αναψυχής - χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και 
την έγκριση πεζοδρόμων και κοινόχρηστου χώρου πρα-
σίνου, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών 
Πληροφοριών με την 32296/2017 πράξη του και που 
αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το 
παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2 
Καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης των χώ-

ρων του άρθρου 1 ως εξής:
1. Για τον χώρο Ιερού Ναού και θρησκευτικού κτιρίου 
α. συντελεστής δόμησης: 0,28
β. ποσοστό κάλυψης: 28% της επιφάνειας του χώρου
γ. αριθμός ορόφων των κτιρίων: ένας (1)
δ. ελάχιστη απόσταση κτιρίων, κατασκευών και εγκα-

ταστάσεων από τη ρυμοτομική γραμμή των οδών Πρα-
ξιτέλους και Δροσίνη: τέσσερα (4) μέτρα.

2. Για τον χώρο Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων
α. συντελεστής δόμησης: 0,15,
β. ποσοστό κάλυψης: 12% της επιφάνειας του χώρου
γ. αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2),
δ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων σύμφωνα 

με τον ΝΟΚ,
ε. ελάχιστη απόσταση κτιρίων, κατασκευών και εγκα-

ταστάσεων από τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Σπάρ-
της έξι (6) μέτρα και των λοιπών οδών τέσσερα (4) μέτρα.

στ. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση ενιαίου αυτοτελούς 
κτιρίου και επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων και η 

ενιαία μορφολογική αντιμετώπιση κατόπιν αρχιτεκτο-
νικής μελέτης, με έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρ-
χιτεκτονικής.

3. Για τον χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
α. συντελεστής δόμησης: 0,06.
β. ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του χώρου
γ. αριθμός ορόφων των κτιρίων: (2).
δ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων σύμφωνα 

με τον ΝΟΚ,
ε. ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, κατασκευών και 

εγκαταστάσεων από τη ρυμοτομική γραμμή των οδών 
Σπάρτης και Γραβιάς έξι (6) μέτρα, των λοιπών οδών τέσ-
σερα (4) μέτρα και από τη συμβολή των οδών Γραβιάς 
και Παπαδιαμάντη δέκα(10) μέτρα.

4. Επιβάλλεται η διατήρηση, προστασία και βελτίωση 
της δασικής βλάστησης στους μη καταλαμβανόμενους 
από κτιριακές ή άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις χώρους, 
μετά από σχετική μελέτη οργάνωσης του υπαίθριου 
χώρου με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, 
βιοκλιματικού σχεδιασμού και έγκριση αυτής από το Δα-
σαρχείο. Τα κτίσματα που τυχόν θα ανεγερθούν, πρέπει 
να τηρούν, σε γενικές γραμμές, τη θέση και διάταξη των 
υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέ-

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια-
τάγματος. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)
    Θεσμοθέτηση Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας 

του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς - Πρασονη-

σίου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς», άρθρα 12, 13 και 14,

Β) του π.δ.104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 και 39 του ν. 4305/2014, 
(ΦΕΚ 234/Α/31.10.2014),

Γ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποί-
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα»,

Δ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015), «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού … 
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

Ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΣΤ) του ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.8.2005) «Κύρωση 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαι-
ολογικής κληρονομιάς» αναθεωρημένη.

2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση 
από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

3. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ 
20.01.2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 70/Β/20.01.2004) 
«Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του 
ν.3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

4. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3989/2429/ 
247/91/13.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 114/Α.Α.Π./9.4.2014) υπουργική 
απόφαση με την οποία αναοριοθετήθηκε ο αρχαιολογι-
κός χώρος Βρουλιάς - Πρασονησίου, ν. Ρόδου, Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

5. Το υπ’ αρ. 7308/26.9.2014 έγγραφο της Εφ.Α. Δω-
δεκανήσου.

6. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ 
47839/27083/2431/552/11.3.2016 υπουργική απόφαση 
με την οποία συστάθηκε Επιτροπή Αυτοψίας του Κεντρι-
κού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

7. Το από 7.4.2016 Πρακτικό Αυτοψίας της Επιτροπής 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

8. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο-
λογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ 
αρ. 45/20.12.2016 Συνεδρία του (θέμα 3ο).

9. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΤΦΚ/9153/ 
874/51/4/28.6.2017 έγγραφο του Τμήματος Τοπογρα-
φήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου της Δι-
εύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνεται η θεσμοθέτηση Ζώνης Α΄ Απολύτου Προ-
στασίας του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς-Πρασονη-

σίου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την 
αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων που 
έχουν αποκαλυφθεί στο συγκεκριμένο κηρυγμένο αρ-
χαιολογικό χώρο. Ειδικότερα, η Ζώνη Α’ περικλείει έναν 
από τους σημαντικότερους πρώιμους οικισμούς με ορ-
γανωμένη πολεοδομική συγκρότηση που έχουν εντοπι-
στεί στον ελλαδικό χώρο. Ο οικισμός είχε περιορισμένη 
διάρκεια ζωής (κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ.) και φαίνεται 
ότι είχε και στρατιωτική σημασία, καθόσον αποτελούσε 
το τελευταίο λιμάνι του αιγαιακού χώρου πριν από το 
ανοιχτό πέλαγος της ανατολικής Μεσογείου.

Η Ζώνη Α΄ περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται 
από την πολυγωνική γραμμή που ορίζουν τα σημεία 1, 
2, …, 21, 22 και η ακτογραμμή, που σημειώνεται στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με υπόβαθρο απο-
σπάσματα Φύλλων Χάρτου, κλίμακας 1: 5.000 της Γ.Υ.Σ. 
και ορίζεται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.

Οι χρήσεις γης στην Ζώνη Α΄ είναι οι ακόλουθες:
1. Απαγορεύεται η παραχώρηση από το Δημόσιο σε 

ιδιώτες οποιασδήποτε έκτασης εντός της Ζώνης Α΄ κα-
θώς και η κατάτμηση της γης.

2. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής δόμηση κα-
θώς και οποιαδήποτε κατασκευή, για την οποία απαιτεί-
ται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής 
αρχής.

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντισκήνων, παραπηγ-
μάτων και τροχοβιλών καθώς επίσης η τοποθέτηση λυ-
όμενων οικίσκων και κινητών αναψυκτηρίων καθώς και 
λοιπών κατασκευών εδραζομένων σε τροχήλατη βάση.

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση περιπτέρων, διαφημι-
στικών πινακίδων και στεγάστρων παντός είδους. Εξαι-
ρούνται οι πινακίδες οδικής σήμανσης και σήμανσης 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

5. Διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής κα-
θώς και ο χαρακτήρας της ως καταφυγίου άγριας ζωής. 
Οι αναδασώσεις, κάθε συναφές με την προστασία των 
δασών έργο, καθώς και οι τυχόν εργασίες σε περιοχές 
ρεμάτων, πραγματοποιούνται μετά από έγκριση και υπό 
την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, 
καθώς και την έγκριση των συναρμοδίων Υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΥΠ.ΕΝ.

6. Απαγορεύονται εν γένει οι καλλιέργειες καθώς και 
οι εγκαταστάσεις γεωργικής χρήσης, δεξαμενών, σιλό 
και θερμοκηπίων, καθόσον η έκταση της Ζώνης Α΄ έχει 
κυρίως δασικό χαρακτήρα και μέρος της (Πρασονήσι) 
βρίσκεται εντός ορίων περιοχής NATURA (με κωδικό GR 
4210031).

7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων εκτροφής 
ζώων, όπως ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία, χοιροτρο-
φεία, κ.ο.κ.

8. Απαγορεύεται η ίδρυση αλιευτικών καταφυγίων 
και ιχθυοκαλλιεργειών κατά μήκος της ακτογραμμής, η 
οποία καθορίζει το όριο της Ζώνης Α΄.

9. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών και στεγά-
στρων φύλαξης του εξοπλισμού για θαλάσσια σπορ, 
κατόπιν σχετικής άδειας της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου.

10. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και επισκευή δικτύων 
υποδομών κοινής ωφελείας, μετά από έγκριση και υπό 
την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
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11. Επιτρέπεται η άσκηση της παραδοσιακής μελισ-
σοκομίας, κατόπιν σχετικής άδειας της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Δωδεκανήσου.

12. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση και υπό την επο-
πτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η εκτέ-
λεση έργων συντήρησης, εξομάλυνσης και βελτίωσης 
των υφισταμένων οδών στο υφιστάμενο πλάτος τους, 
εκτός αν για λόγους ασφαλείας απαιτείται μικρή δια-
πλάτυνση.

13. Επιτρέπεται η επισκευή και αναβάθμιση (χωρίς 
επέκταση, εκτός αν αυτή αποδεικνύεται από σχετική 
φωτογραφική τεκμηρίωση) από φορείς του Δημοσίου 
των προ του 1948 υφισταμένων κτιρίων στο Πρασο-
νήσι, ανάμεσά τους ο κηρυγμένος φάρος καθώς και 
το σωζόμενο τμήμα της οικίας του πρώτου ανασκαφέα 
της Βρουλιάς Κ.F. Kinch, μετά από έγκριση και υπό την 
εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και 
κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων γνωμοδοτικών 
οργάνων.

14. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κι-
νητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, ανεμο-
γεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά που θα τοποθετούνται σε 
υφιστάμενα κτήρια και τα οποία είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία τους.

15. Απαγορεύεται η διέλευση νέων ηλεκτροφόρων 
γραμμών υψηλής τάσης. Επιτρέπονται οι εργασίες συ-
ντήρησης των υφισταμένων.

16. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής λατόμευση 
και αποθήκευση αδρανών υλικών.

17. Για οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες στη Ζώνη 
Α΄ δραστηριότητες, καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο 
υποδομής ή συντήρησης και συμπλήρωσης του υπάρ-
χοντος απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρχαιο-
λογικής Υπηρεσίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

  H Υπουργός 

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1814 Τεύχος ΑΑΠ 189/30.08.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1815Τεύχος ΑΑΠ 189/30.08.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1816 Τεύχος ΑΑΠ 189/30.08.2017



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1817Τεύχος ΑΑΠ 189/30.08.2017

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ 
ΔΠΑΝΣΜ/233357/21999/2637 (3)
 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γεφυριού της 

Κλειδωνιάς στον Βοϊδομάτη ποταμό του Δήμου 

Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περ. Ηπείρου, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του 

ν.3028/2002. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποί-

ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα», καθώς και ότι από την εφαρμογή των 
κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

β) Του ν. 2039/1992 (Α΄61) «Περί Κύρωσης της Σύμβα-
σης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 
της Ευρώπης».

γ) Του ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.

δ) Του π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμός Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του ν. 4305/2014, καθώς 
και το π.δ. 191/03 (Α΄ 146) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Πολιτισμού» κατά το μέρος που αυτό διατηρείται σε ισχύ 
με το άρθρο 70 του π.δ 104/2014.

ε) Του άρθρου 1 του π.δ 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων .…» σχετικά με τη σύσταση Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/
272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ /706/6.10.2015).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
14/3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Συμ-
βουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄70).

3. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/ 
28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον 
περιορισμό των τριών υπογραφών».

4. Τις Εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανα-
στήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, της Δι-
εύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 
της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαι-
οτήτων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Ειδικού Οργάνου 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου - Κεντρικού Συμ-
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων, του άρθρου 50 παρ. 6β 
του ν.3028/2002, με αριθμό Πρακτικού 1/08-06-2017 
(θέμα 1ο), αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό ως μνημείου, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ.1β του άρθρου 6 του ν.3028/2002 του 
γεφυριού της Κλειδωνιάς στον Βοϊδομάτη ποταμό του 
Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περ. Ηπείρου, διότι απο-
τελεί αξιόλογο λιθόκτιστο γεφύρι, αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της παραδοσιακής μηχανικής και της τέχνης της 
γεφυροποιίας των Ηπειρωτών μαστόρων και αναπόσπα-
στο και σημαντικό τμήμα του οδικού δικτύου της περιο-
χής της Κόνιτσας και των Ζαγοροχωρίων, τεκμήριο της 
ανάπτυξης της περιοχής από αρχιτεκτονική, ιστορική, 
κοινωνική και οικονομική άποψη.

Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή 
τίτλου ιδιοκτησίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

 Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των 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 συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

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
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