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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 29116 (1)
Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκα−

τάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 
π.δ. (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις 
από τα όρια των οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξε−
ων του άρθρου 4 του ιδίου π.δ. και των διατάξεων του άρ−
θρου 7 του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/τ.Δ΄/1985).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το από 24.4/3.5.1985 π.δ. «Τρόπος καθορισμού ορίων 

οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυ−
τών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» 
(ΦΕΚ 181/Δ΄/1985).

2. Το π.δ. 24/31.5.1985 «Τροποποίηση των όρων και περι−
ορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των 
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων 
των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» 
(ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/1985).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 
210/τ.Α΄) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1988).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας» (ΦΕΚ 168/
τ.Α΄/16.6.1989). 

6. Το άρθρο 3 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/τ.Α΄/7.10.1994) για 
«Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

7. Το Άρθρο 2 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/12.9.2001) 
για «Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «περί 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

9. Το άρθρο 4 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/27.6.2006) 
για «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερ−
μότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

10. Την υπ’ αριθμ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/τ.Β΄/3.12.2008) κοι−
νή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

11. Το Άρθρο 27Α του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/28.1.2009) για 
«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσι−
μων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το 
Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α) Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων 
ανεξαρτήτως ισχύος στις εκτός σχεδίου περιοχές, ισχύουν 
τα εξής: 

1. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων σε 
γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24.5.1985 
π.δ/τος (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985). 

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 
5 του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ/τος η τοποθέτηση των 
Φ/Β συστημάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80% 
της επιφάνειας του γηπέδου.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης και άλλων χρήσεων δομικών 
κατασκευών (π.χ. κατοικία, γεωργικές αποθήκες κ.λπ.) εντός 
του γηπέδου, ως προς την κάλυψη θα συνυπολογίζονται 
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στο 80%, ενώ ως προς τους λοιπούς όρους και περιορι−
σμούς δόμησης για τις χρήσεις αυτές θα ισχύουν αυτοί 
της εκτός σχεδίου δόμησης. 

4. Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων που πρέπει να 
τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται κατά παρέκ−
κλιση της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 
4 του παραπάνω π.δ/τος οι ακόλουθες: 

α) για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 4.000 τ.μ. η από−
σταση είναι 5 μ.

β) για γήπεδα μικρότερα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 
2.5 μ. 

5. Για τη μορφολογική ένταξη στο περιβάλλον των Φ/Β 
στοιχείων αποφαίνεται η ΕΠΑΕ στις περιοχές όπου απαι−
τείται η γνωμοδότησή της σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 
προτελευταίο εδάφιο του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/12.9.2001) 
και το άρθρο 1 παρ. 2β) της υπ’ αριθμ. οικ. 5219/3.2.2004 (ΦΕΚ 
114/τ.Δ΄/17.2.2004) απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Β) Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων 
ισχύος μικρότερης ή ίσης των 20KW σε εκτός σχεδίου 
περιοχές, δεν έχει εφαρμογή η παρ. 1 της ανωτέρω περί−
πτωσης Α.

Άρθρο 2
Για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος μικρότερης 

ή ίσης των 150KW στις εκτός σχεδίου περιοχές, δεν απαι−
τείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κατ΄ αντιστοιχία της 
υπ’ αριθμ. οικ. 5219/3.2.2004 (ΦΕΚ 114/τ.Δ΄/17.2.2004) απόφα−
σης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για 
τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται 
Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
16095/8.4.2008 (ΦΕΚ 925/τ.Β΄/20.5.2008) απόφαση Υφυπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για:

1. Το στυλίσκο μετρητή της ΔΕΗ.
2. Τον οικίσκο εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλι−

σμού των Φ/Β Συστημάτων, με τις απολύτως αναγκαίες 
διαστάσεις του και μέχρι εμβαδού 15 τ.μ., εφ’ όσον είναι 
προκατασκευασμένος.

3. Περίφραξη με συρματόπλεγμα μέχρι ύψους 2,5 μ., με 
συμπαγές τοιχείο ύψους μέχρι 30 εκατοστών για την προ−
στασία της εγκατάστασης.

4. Τις εγκαταστάσεις Φ/Β Συστημάτων των οποίων κανένα 
στοιχείο δεν υπερβαίνει τα 2,50 μ. από τη στάθμη του φυσι−
κού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους των γηπέδων. 

Άρθρο 3
Για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος μεγαλύτε−

ρης των 150KW στις εκτός σχεδίου περιοχές, δεν απαιτεί−
ται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση εργασιών 
σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 
(ΦΕΚ 8/τ.Α΄/28.1.2009).

Έγκριση Εργασιών απαιτείται επίσης και στην περίπτωση 
που γίνεται υπέρβαση των όρων του παραπάνω άρθρου 2 
για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος μικρότερης ή 
ίσης των 150KW στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Άρθρο 4
Η παρ. 1 της περίπτωσης Α του άρθρου 1. δεν εφαρμόζε−

ται σε Φ/Β συστήματα για τα οποία μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσης έχει χορηγηθεί απόφαση εξαίρεσης 
από Άδεια Παραγωγής.

Άρθρο 5
Για τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανε−

ξαρτήτως ισχύος εφαρμόζονται τα κριτήρια των παρ. 2 του 

άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 κοινής υπουργικής 
απόφασης (έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια−
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και της Στρα−
τηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, ΦΕΚ 
2464/τ.Β΄/2008). Για τη χωροθέτηση των συνοδευτικών έργων 
(δίκτυα πρόσβασης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις της ιδίας παρ. 2 του άρθρου 
17, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 
και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ−

σής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 29107 (2)
Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 

10KW στα δώματα και τις στέγες των κτιρίων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 περί ΓΟΚ και συγκεκριμέ−

να το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/2001) «Απλοποίηση δια−

δικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. Ελληνικά Ναυ−
πηγεία και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/2006) «Παραγωγή Ηλε−
κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Από−
δοσης και λοιπές διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως συμπληρώθηκε με την 
16094/8.4.2008 (ΦΕΚ 917/τ.Β΄/2008) απόφαση Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και Φ/Β 
στοιχείων».

5. Την υπ’ αριθμ. 5219/3.2.2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 16095/8.4.2008 (ΦΕΚ 
925/τ.Β΄/2008) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός 
εργασιών μικρής κλίμακας». 

6. Την υπ’ αριθμ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/τ.Β΄/2008) κοινή 
υπουργική απόφαση «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξι−
κού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και 
της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού». 

7. Το άρθρο 27Α του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/28.1.2009), 
«Ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς».

8. Η από 4.6.2009 (ΦΕΚ 1079/τ.Β΄/4.6.2009) κοινή υπουργική 
απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων 
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέ−
γες κτιρίων».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Η τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων μέχρι 10KW στα δώματα 
και τις στέγες των κτιρίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 
16 του ΓΟΚ/85 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
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Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή των Φ/Β στοιχείων πάνω 
από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου ανελ−
κυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.

Η διάταξη των Φ/Β στοιχείων δε θα πρέπει να δημιουργεί 
χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης ή ημιυπαίθριο.

Σε περίπτωση τοποθέτησης των Φ/Β στοιχείων σε στέγες 
θα πρέπει αυτή να γίνεται εντός του όγκου της στέγης, 
ακολουθώντας την κλίση τους και να απέχει 0,50 μ από 
το περίγραμμα αυτής ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική 
εικόνα του κτιρίου.

Τα Φ/Β στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο 
με τις υπόλοιπες κατασκευές του άρθρου 16 του ΓΟΚ/85 
εφόσον υπάρχουν, έτσι ώστε να μην προσβάλλεται η αι−
σθητική του κτιρίου και του περιβάλλοντος.

Τα Φ/Β στοιχεία που τοποθετούνται στο δώμα του κτι−
ρίου θα πρέπει να οριοθετούνται περιμετρικά με στηθαίο 
συμπαγές μέγιστου ύψους 1,20 μ. για αισθητικούς λόγους 
και για την προστασία της εγκατάστασης.

Η απόσταση από το στηθαίο του δώματος να είναι εσω−
τερικά αυτού 1,00 μ. λόγω ασφάλειας.

Σε περίπτωση ορόφου σε υποχώρηση οι εγκαταστάσεις 
αυτές θα περιορίζονται στο περίγραμμα του ορόφου. 

Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται οικοδομική άδεια 
παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας [υπ’ αριθμ. 
5219/2004 (ΦΕΚ 114/τ.Δ΄/17.2.2004) απόφαση], όπως συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.

Για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ δεν απαιτείται αυτοψία και 
σφράγιση από την πολεοδομική υπηρεσία του στελέχους 
της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά αυτό προ−
σκομίζεται στη ΔΕΗ, με συνημμένα τα θεωρημένα φωτ/φα 
τοπογραφικού για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του 
ακινήτου και κάτοψη του δώματος ή της στέγης, όπου θα 
φαίνεται η θέση τοποθέτησης των Φ/Β στοιχείων.

Στις περιοχές όπου επιβάλλεται η γνώμη της ΕΠ.Α.Ε. η 
θέση των Φ/Β συστημάτων ελέγχεται πριν από την έγκριση 
των εργασιών μικρής κλίμακας.

Απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών όπως ορίζει 
το άρθρο 1 της 4.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
1079/τ.Β΄/4.6.2009).

Ειδικές διατάξεις κατισχύουν της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ−

σής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως
  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F

    Aριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42147/2125 (3)
Προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Τού−

μπας Αγγελάκη» Αγίας Παρασκευής, Δήμου Βασιλικών 
Νομού Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ’Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 

98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/
τ.Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών 
υπογραφών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του ν. 3028/2002 
«Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πο−
λιτιστικής Κληρονομιάς».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 
(ΦΕΚ 2032/τ.Β΄/2.10.2008) Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/37431/1222/28.7.1983 
(ΦΕΚ 504/τ.Β΄/31.8.1983) υπουργική απόφαση με την οποία 
κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος της «Τούμπας Αγγε−
λάκη» της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Νομού Θεσσα−
λονίκης.

6. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΤΦΚ/15990/152/8.5.2009 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας 
και Κτηματολογίου, με το οποίο απεστάλησαν ο πίνακας 
των συντεταγμένων των ορίων του αρχαιολογικού χώρου 
«Τούμπας Αγγελάκη» Αγίας Παρασκευής, Δήμου Βασιλικών 
Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και διάγραμμα 1:5000 της 
Γ.Υ.Σ., αποφασίζουμε:

Oριοθετούμε προσωρινά βάσει της παρ.2 του άρθρου 
12 του ν. 3028/2002 τον αρχαιολογικό χώρο της «Τούμπας 
Αγγελάκη» Αγίας Παρασκευής, Δήμου Βασιλικών, Νομού 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προωθούμενου Γ.Π.Σ. του 
Δήμου Βασιλικών, όπου εκτείνεται αρχαίος οικισμός χρο−
νολογούμενος από την Εποχή του Χαλκού και μέχρι την 
Ελληνιστική Περίοδο. Η περιοχή που οριοθετείται περικλεί−
εται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται συνολικά 
από τα σημεία 1, 2, 3, 4, ….., 45, 46, 47 και 1, και όπως αυτή 
σημειώνεται στα υπ’ αριθμ. 4308_1 και 4308_3 συνημμένα 
φύλλα χάρτου της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1: 5.000. Τα σημεία αντι−
στοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων όπως προκύπτουν από 
τον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνουμε ότι για την οριστική οριοθέτηση του ανω−
τέρω αρχαιολογικού χώρου θα τηρηθεί η διαδικασία του 
άρθρου 12 του ν. 3028/2002.

Εντός του οριοθετημένου χώρου εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις των άρθρων 3, 10 και 73 παρ. 12 του ν. 3028/2002. 
Ως εκ τούτου, εντός του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου 
δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής 
υπηρεσίας ή άλλων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ. οποιοδήποτε έργο, 
όπως διάνοιξη νέων οδών, διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση 
των υφισταμένων, κατασκευή ή οποιαδήποτε αλλοίωση 
του εδάφους, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση, για την 
οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας 
πολεοδομικής αρχής, η οποία μπορεί να βλάψει άμεσα ή 
έμμεσα τις αρχαιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 
3028/2002. Επίσης, δεν επιτρέπεται η επέκταση οικισμού 
ή ζώνης παραγωγικής δραστηριότητας ή άλλης μορφής 
χωροταξική ή πολεοδομική ζώνη χωρίς την έγκριση του 
ΥΠ.ΠΟ. 

Επισημαίνεται ότι με βάση το επιστημονικό και διερευ−
νητικό έργο της αρμοδίας ΙΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων του 
ΥΠ.ΠΟ. ενδέχεται μελλοντικά να εντοπιστούν ύστερα από 
έρευνα πεδίου και νέοι αρχαιολογικοί χώροι ή να επεκτα−
θούν οι ήδη υφιστάμενοι.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ−ΒΛΑΖΑΚΗ
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Aριθμ. 15/2431 (4)
    Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 55 του Τ.Δ. 

Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 314/1968 «Περί παρο−

χής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες 
αρμοδιοτήτων επί θεμάτων επεκτάσεων ή τροποποιήσεων 
σχεδίων πόλεων κωμών κ.λπ.» (ΦΕΚ 47 /τ.Α΄), όπως αντικα−
ταστάθηκε με το ν.δ. 1018/1971 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄) και συμπλη−
ρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33, ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 
33/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 
8 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 183/9−5/5.6.1986 «Έγκριση τρο−
ποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων δόμησης από 
τους Νομάρχες» (ΦΕΚ 70/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 70 του από 17.7.1923 
ν.δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λπ.» (ΦΕΚ 228/
τ.Α΄/16.8.1923).

4. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄), όπως συ−
μπληρώθηκε − τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 12 του 
ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141/τ.Δ΄) και το ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/τ.Α΄) 
ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7 αυτού.

5. Τις διατάξεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/13.6.1997) 
«Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της 
χώρας....».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2218/1994 και του 
άρθρου 5 του ν. 2240/1994 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνη−
ση και Κυβερνητικά όργανα», το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του ν. 2081/1992.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικού περιεχομένου 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού ,ούτε του προϋπο−
λογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 
197/τ.Α΄/28.8.2002) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 29 του 
ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/τ.Α΄) και αφορά την άσκηση αρμοδι−
οτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

10. Την υπ’ αριθμ. 57165/1989 απόφαση του Νομάρχη Χαλ−
κιδικής (ΦΕΚ 471/τ.Δ΄/24.7.1989) που αφορά την έγκριση 
του ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Καλλιθέας Δήμου 
Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής, καθώς και την υπ’ αριθμ. 
22567/2005 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 666/τ.Β΄/22.6.2005) 
που αφορά την επανέγκρισή της.

11. Την υπ’ αριθμ. ΕΠΑ 271/20.6.2008 τροποποίηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ55 του οικισμού Καλλιθέας

12. Την υπ’ αριθμ. 57/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κασσάνδρας.

13. Την υπ’ αριθμ. 7η συνεδρίαση/1ο θέμα της 25.6.2009 
γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής.

14. Την υπ’ αριθμ. 04/90/11.1.2007 απόφαση του Νομάρχη 
Χαλκιδικής «περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων «Με εντολή Νομάρχη» στον Αντινομάρχη Χαλ−
κιδικής Γιώργου Ιωάννη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου, με την 
υπ’ αριθμ. 57165/1989 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής 
(ΦΕΚ 471/τ.Δ΄/24.7.1989) και επανέγκρισή της με την υπ’ 
αριθμ. 22567/2005 (ΦΕΚ 666/τ.Β΄/22.6.2005) απόφαση, ρυ−
μοτομικού σχεδίου του οικισμού Καλλιθέας στα Ο.Τ. 55 
σύμφωνα με την οποία:

• Δημιουργείται νέος πεζόδρομος πλάτους 4.00 μ. στη 
θέση του υφιστάμενου οκτάμετρου δρόμου με την μετα−
τόπιση της υφιστάμενης Ρυμοτομικής Γραμμής

• Δημιουργείται προκήπιο πλάτους 2.00 μ. μέσα από την 
νέα Ρυμοτομική Γραμμή

• Μετατοπίστηκε ο πεζόδρομος μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 
Ο.Τ. 55Α προς τον χώρο στάθμευσης για την καλύτερη 
λειτουργία του κτίσματος

• Προτείνεται ύψος κτιρίου 13.00 μ.,
όπως ακριβώς φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Πολεο−
δομίας Ν.Α. Χαλκιδικής, η οποία συνοδεύει την παρούσα.

Με την παραπάνω τροποποίηση δεν θίγονται Κοινόχρη−
στοι Χώροι (δρόμοι − πράσινο), αντιθέτως επιφέρει αύξηση 
στο ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού 
σχεδίου, προς όφελος του Δήμου Κασσάνδρας.

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που 
τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυ−
βέερνήσεως.

  Πολύγυρος, 25 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ
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