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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΜΕΟ/o/2278/ε/345 (1)
 Χαρακτηρισμός της Παράκαμψης Παλαιοχωρίου Ν. Φθι−

ώτιδας ως Εθνικής Οδού Δευτερεύοντος Εθνικού Δι−
κτύου, στο τμήμα Χάνι Κατίκου − Μπράλλος, ως συνέ−
χεια της Ε.Ο (3) του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου 
«Ελευσίνα – Θήβα − Λειβαδιά − Μπράλλος − Λαμία» 
μέχρι την Ε.Ο (27) Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου 
«Άμφισσα−Μπράλλος».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα». 

2. Το π.δ. 69/1988 «Περί οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 340/1990 «Περί 
συστάσεων Γενικών Διευθύνσεων», το π.δ. 293/1991 «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. 71/1993 (ΦΕΚ 30 Α/11.3.1993) «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ».

4. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση «Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, περί ανάθε−
σης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
2210Β΄/14.11.2007 και ΦΕΚ2268Β΄/28.11.2007 διόρθωση 
Σφαλμάτων).

7. Το ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως 
Οδών» και τα εκτελεστικά του Διατάγματα».

8. Το β.δ. της 9.8.1955 «Περί Καθορισμού των Εθνικών 
Οδών κατά τις διατάξεις του ν. 3155/1955» και την Γ΄ 
25871/9.7.1963 Απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων 
«Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών».

9. Το β.δ. της 6.2.1956 (ΦΕΚ 47Α/8.2.1956) «Περί Καθο−
ρισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους 
κατά τις διατάξεις του ν. 3155/1955».

10. Το ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ−
ναφών θεμάτων» και ειδικότερα τη παράγραφο 3 του 
άρθρου 25.

11. Την εγκύκλιο 18/99 με αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/ο/516/10.5.1999 
«Περί χαρακτηρισμού οδών ως Εθνικών ή Επαρχια−
κών σύμφωνα με το άρθρο 25, παραγρ.3 του Νόμου 
1418/1984.

12. Το β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ 
πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλε−
ων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών 
και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων 
μετά των οδών», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει σήμερα 
με το π.δ. 118/2006.

13. Το ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παροδίων 
ιδιοκτητών για την διάνοιξη Εθνικών Οδών κλπ.» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και 
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το ν.δ. 929/1979 Περί εκτελέσεως του άρθρου του 1 
του ν. 653/1977.

14. Το π.δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια 
της υπεραστικής συγκοινωνίας».

15. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/779/24.7.1995 (ΦΕΚ 
664Β΄/28.7.1995) Υπουργική Απόφαση «Περί Κατάταξης 
του Εθνικού Οδικού Δικτύου Πελοποννήσου σε Βασι−
κό (Πρωτεύον, Πευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο)».

16. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4.8.1995 υπουργική 
απόφαση «Κατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφε−
ρειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο».

17. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1308/15.12.1995 υπουργική 
απόφαση «Περί Κατάταξης Εθνικών Οδών Περιφερειών 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακε−
δονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον, Δευτερεύον, 
και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο».

Αφού είδαμε:
1) Την υπ’ αριθμ. 5616/994/3.4.1997 απόφαση Γεν. Δι−

ευθυντή του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία γίνεται η χωρο−
θέτηση του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα της ΠΕΟ 
Μπράλλου−Αμφίκλειας».

2) Την υπ’ αριθμ. οικ/70234/10.4.1998 κοινή υπουργική 
απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ με την οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο Βελτί−
ωση κατά τμήματα της ΠΕΟ Μπράλλου−Αμφίκλειας.

3) Το υπ’ αριθμ. 19444/1278/Φ.101/Μ/20.3.2008 έγγραφο 
του τμήματος συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο 
ζητείται ο χαρακτηρισμός της Παράκαμψης Παλαιοχω−
ρίου, και μας ενημερώνουν για τα τεχνικά χαρακτηρι−
στικά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.

4) Την ανάγκη χαρακτηρισμού της οδού που αναφέ−
ρεται στο θέμα, για να εναρμονίζονται οι ανάλογες 
διατάξεις.

Και επειδή:
1) Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν είναι χαρακτη−

ρισμένο αλλά έχει χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν 
σε Εθνικό Δίκτυο, και είναι συνέχεια της υφισταμένης 
Εθνικής Οδού(3).

2) Το συνολικό μήκος της οδού είναι 3.066,68 μ. και 
είναι ασφαλτοστρωμένο σε όλο το πλάτος της, έχει δε 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά που είναι επαρκή για οδό 
Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου.

3) Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί συνέχεια του 
άξονα και θεωρείται σημαντικό καθόσον παρακάμπτει 
το κέντρο του οικισμού Παλαιοχωρίου αναλαμβάνοντας 
τον αυξημένο υπεραστικό κυκλοφοριακό φόρτο.

4) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του 
ν. 1418/1984 επιτρέπεται σε περίπτωση αμφιβολίας σχε−
τικά με τον χαρακτηρισμό τμημάτων οδών ως Εθνικών 
ή Επαρχιακών λόγω παραλλαγών ή χρησιμοποίησης 
τους ως κλάδων κυκλοφοριακών κόμβων ή για άλλους 
ανάλογους λόγους ο καθορισμός να γίνεται με από−
φαση του −τότε− Υπουργού Δημοσίων Έργων (και νυν 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον χαρακτηρισμό της Παράκαμψης Πα−
λαιοχωρίου Ν. Φθιώτιδας, ως Εθνικής Οδού Δευτερεύο−
ντος Εθνικού Δικτύου, στο τμήμα Χάνι Κατίκου−Μπράλ−
λος, ως συνέχεια της Ε.Ο (3) του Δευτερεύοντος Εθνικού 

Δικτύου «Ελευσίνα –Θήβα−Λειβαδιά−Μπράλλος−Λαμία» 
μέχρι την Ε.Ο (27) Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου «Άμ−
φισσα−Μπράλλος». 

Η απόφαση αυτή, από τις διατάξεις της οποίας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β/80252/1625 (2)
    Χαρακτηρισμός ως μνημείου των παραδοσιακών σκα−

φών «Απίκο», «Ντόρα» («Τρεις Φίλοι») και «Ειρήνη», 
νηολογίου Καβάλας και ιδιοκτησίας Ναυτικού Μου−
σείου Καβάλας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις : 
α) Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών 

Οργάνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985». 
β) Του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−

τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
γ) Του ν. 2039 «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την 

προστασία της αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώ−
πης ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992). 

δ) Του π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ».
2. Την εισήγηση του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προ−

στασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοι−
χεία του φακέλου.

3. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων υπ’ αριθμ.18/19.6.2008, 
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ν.3028/2002, τα παραδοσιακά σκάφη «Απίκο», 
αριθ. 667, «Ντόρα» («Τρεις Φίλοι»), αριθ. 64 και «Ειρήνη», 
αριθ. 765, ιδιοκτησίας Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, διότι 
αποτελούν ιδιαίτερα αξιόλογα δείγματα παραδοσιακών 
αλιευτικών σκαφών που ενσωματώνουν στοιχεία της 
τοπικής ναυπηγικής παράδοσης. Επίσης, είναι σημαντικά 
για τη μελέτη της νεότερης ναυπηγικής και ναυτικής 
παράδοσης των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 8867 (3)
    Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού 

Ανατολής στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 166 (ΠΑΙΔΙ−
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΤΔ Ανατολής Δήμου Ανατολής Ν. 
Ιωαννίνων.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

΄Εχοντας υπ’ όψη:
  1. Οι διατάξεις των παρ. 4 & 5 του άρθρου 38 του 

ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) «Επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων, οικισηκή ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
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2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. της 17.7.1923 
(ΦΕΚ 228/Α/16.8.1923) «Περί σχεδίων πόλεων και κωμών 
του Κράτους» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν.

3. Οι διατάξεις του ν.2508 (ΦΕΚ 124/13.6.1997) «βιώσι−
μη οικιστική ανάπτυξη πόλεων & οικισμών και άλλες 
διατάξεις».

4. Οι διατάξεις του ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140Α) και ει−
δικότερα το άρθρο 29 αυτού όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 10 του ν.3044/27.8.2002 (ΦΕΚ 
197/27.8.2002) «...και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων».

5. Η υπ’ αριθμ. 9/145/30.6.2003 απόφαση του Νομαρχι−
ακού Συμβουλίου Ιωαννίνων «Αναθεώρηση του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Ι », που δημοσιεύ−
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από 
την 18.7.2003 (ΦΕΚ 989/Β/18.7.2003).

6. Το π.δ. 19.1.1989 (ΦΕΚ 105/Δ/20.2.1989) και το π.δ. 
5.4.1989 (ΦΕΚ 187/Δ/89) με την οποία εγκρίθηκε το 
Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Ανατολής και την υπ’ αριθμ. 
608/1.11.1990 Απόφ. Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 643/
Δ/15.11.90) αναθεωρήθηκε αυτό.

7. Την υπ’ αριθμ. 31/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ανατολής.

8. Την υπ’ αριθμ. 1868/20.6.2008 εισήγηση προς το 
ΣΧΟΠ Ν. Ιωαννίνων, της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περι−
βάλλοντος της ΝΑ. Ιωαννίνων.

9. Την υπ’ αριθμ. 10η/8.7.2008 (θέμα 3°) γνωμοδότηση 
του ΣΧΟΠ Ν. Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε−
δίου της περιοχής επέκτασης ΔΔ. Ανατολής Δ. Ανα−
τολής Ν. Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 166 
(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) με την προσθήκη επιπλέον της 
παραπάνω χρήσης και αυτής του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ όπως 
σημειώνεται στα χρωματισμένα συνημμένα σχέδια.

Η ως άνω τροποποίηση στηρίζεται σε πολεοδομικά 
κριτήρια και τεχνικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία 
πολεοδομικών αναγκών της περιοχής τροποποίησης 
του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου και δεν 
επιφέρει δυσμενέστερες συνέπειες για το φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον.

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του 
Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 19 Αυγούστου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. 6017 (4)
    Έγκριση μηκοτομών (ερυθράς) οδών που περικλείουν 

το οικοδομικό τετράγωνο, όπου θα κατασκευασθεί 
το «Κλειστό Γυμναστήριο − Αίθουσα πολλαπλών χρή−
σεων», του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μαρτίνου 
του Δήμου Οπουντίων.

Ο   ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον από 17.7.1923 ν.δ/τος, περί σχεδίων πόλεων, 

κωμών και συνοικισμών του κράτους και ανεγέρσεως 
αυτών».

2. Το ν. 3200/1955, περί Διοικητικής Αποκέντρωσης», 
όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέ−
στερα με το ν.δ. 532/1970.

3. Το β.δ. 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων 
υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων», 
που εκδόθηκε σε εκτέλεση του ν.δ. 532/1970, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα 677/1971 και 
198/1972 β.δ/τα.

4. Τον α.ν. 314/1968 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το ν.δ. 1081/1971.

5. Τον ν.δ. 8/9.6.1973, περί Γ.Ο.Κ.
6. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985. Γ.Ο.Κ
7. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «επέκταση των πολε−

οδομικών σχεδίων» και ειδικότερα το αριθμ. 33 παρ. 2 
και το π.δ. 443 της 2/17.11.1983 (ΦΕΚ 165/Α).

8. Τον ν. 1512/11.1.1985 (ΦΕΚ4/Α/11.1.1985).
9. Του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 /Α/00), άρθρο 29,’ Περί 

ασκήσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού».
10. Το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ/14011/731/25.5.2001, έγγραφο της 

Δ/νσης Τοπ. Εφαρμογών Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
11. Το υπ’ αριθμ. 777/2008, έγγραφο του Δήμου Οπου−

ντίων, με την υπ’ αριθμ. 3/2008, απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και φάκελο δικαιολογητικών.

12. Την υπ’ αριθμ. 4276/14.5.2008, εισήγηση της Υπηρε−
σίας προς το Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Φθ/δας.

13. Το υπ’ αριθμ. 5/2008, Θέμα 4ον, Πρακτικό του Σ.Χ.Ο.Π. 
Ν. Φθ/δας.

14. Την υπ’ αριθμ. 96/8.1.2008, απόφαση Νομάρχη Φθ/
δας περί εξουσιοδότησης του Αντινομάρχη Ράπτη Χρή−
στου για την άσκηση αρμοδιοτήτων και την υπογραφή 
με ένδειξη «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις μηκοτομές (ερυθρά) των οδών που πε−
ρικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου θα κατασκευ−
ασθεί το «Κλειστό Γυμναστήριο − Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων», του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μαρτίνου 
του Δήμου Οπουντίων.

Οι ερυθρές γραμμές των μηκοτομών των δρόμων 
προσαρμόστηκαν στους υφιστάμενους χωματόδρο−
μους και στους ήδη υπάρχοντες ασφαλτοστρωμένους 
δρόμους στο Γυμνάσιο−Λύκειο και Δημοτικό Σχολείο, 
όπως και στο περιφερειακό δρόμο του Μαρτίνου προς 
Λάρυμνα.

Οι κλίσεις των ερυθρών γραμμών είναι μικρότερες του 
8% πλην ενός μικρού τμήματος του δρόμου αριθμ. 1, 
όπου η κλίση είναι 13,48% σε μήκος 35,00 μ. και αυτό 
λόγω του επιχώματος που έχει κατασκευάσει ο Δή−
μος για την διαμόρφωση του χώρου, σύμφωνα με την 
Τεχνική έκθεση και τα διαγράμματα, που συνέταξε ο 
Τοπ. Μηχανικός Σάββας Πατσούρας, εγκρίθηκαν από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και συνοδεύουν την Απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 11 Ιουλίου 2008 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ    
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