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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χαρακτηρισμός α) ως ιστορικού τόπου των δύο
ενοποιημένων τμημάτων του οικισμού Αράδενα
στην Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως του Δήμου
Σφακίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης και β) ως νεωτέρου μνημείου του λιθόστρωτου μονοπατιού, το οποίο οδηγεί
από την ανατολική πλευρά του Φαραγγιού της
Αράδενας στον πυθμένα του φαραγγιού, κατόπιν
στη δυτική πλευρά και τελικά στα δύο τμήματα
του οικισμού.

2

Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002:
α) του Kτηρίου (1) με τον εξοπλισμό (ελαιόμυλος
και μεταλλικό πιεστήριο) in situ, χωρίς τη μεταγενέστερη προσθήκη του λουτρού - χαμάμ, β) του
Κτηρίου (2) (αρχικό ισόγειο επίμηκες τμήμα του)
χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες του, κατ΄
επέκταση και καθ΄ ύψος και γ) Τις συμπληρωματικές κατασκευές του αγροτικού χαρακτήρα κτήματος, είσοδοι παλαιά και νέα με τις κλίμακές τους,
λίθινη περίφραξη, προβλήτας, αλώνι, πηγάδια,
των πρώην βασιλικών σταυλικών εγκαταστάσεων
του Γεωργίου του Α’, φερόμενης ιδιοκτησίας «Le
Reve Estates Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία», που
βρίσκονται στη θέση «Ελαιών Παναγιάς» της νήσου Μεγαλόνησος του Νησιωτικού συμπλέγματος Πεταλιών, Νομού Ευβοίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. 96694 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
169/τ. ΑΑΠ/26.7.2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/
233390/22004/2638
(1)
Χαρακτηρισμός α) ως ιστορικού τόπου των δύο
ενοποιημένων τμημάτων του οικισμού Αράδενα
στην Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως του Δήμου
Σφακίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης και β) ως νεωτέρου μνημείου του λιθόστρωτου μονοπατιού, το οποίο οδηγεί από την ανατολική πλευρά του Φαραγγιού
της Αράδενας στον πυθμένα του φαραγγιού, κατόπιν στη δυτική πλευρά και τελικά στα δύο τμήματα του οικισμού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 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 Σύμβασης 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.
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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 απόφαση
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 Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄ 70).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/
49610/28.11.90 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από
τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
4. Τις Εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας και
Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, της
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
5. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Ειδικού
Οργάνου Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου - Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, του άρθρου
50 παρ. 6β του ν. 3028/2002, με αριθμό Πρακτικού
1/08-06-2017 (θέμα 2ο), αποφασίζουμε:
α. τον χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και
16 του ν. 3028/2002 ως ιστορικού τόπου του οικισμού
Αράδενα στην Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως του Δήμου Σφακίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης, στα δύο ενοποιημένα τμήματα
του οικισμού, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000.
Εντός του ιστορικού τόπου προτείνεται η προστασία:
α. όλων των αρχιτεκτονικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν τα δύο τμήματα του οικισμού, όπως των κεντρικών
κτηρίων, των βοηθητικών χώρων, των καλντεριμιών, κ.λπ.,
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β. της ενδιάμεσης των δύο τμημάτων του οικισμού
περιοχής συλλογής υδάτων ονόματι «Βαθούλωμα»,
γ. των περιμετρικά των δύο τμημάτων του οικισμού
αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως των πηγαδιών, των
στερνών και των ξερολιθιών (οι οποίες, π.χ. ορίζουν ιδιοκτησίες ή αλώνια),
δ. όλων των παραδοσιακών κινητών στοιχείων που
τυχόν εντοπίζονται στον οικισμό, όπως στοιχεία του
οικοτεχνικού, γεωργικού και βιοτεχνικού εξοπλισμού,
π.χ. ελαιοπιεστήρια, μυλόπετρες, βωλόσυροι, αργαλειοί
κ.α. Επισημαίνεται ότι τα κρητικά πιθάρια τα οποία εντοπίζονται σε χώρους του οικισμού προστατεύονται ήδη
ως νεώτερα κινητά μνημεία σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 730/
Β΄/1995. Τα προαναφερθέντα κινητά στοιχεία δεν θα
πρέπει να απομακρύνονται από τον χώρο αρχικής χρήσης τους χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ε. του φυσικού ανάγλυφου και της βλάστησης και
β. τον χαρακτηρισμό ως νεωτέρου μνημείου του λιθόστρωτου μονοπατιού, το οποίο οδηγεί από την ανατολική πλευρά του Φαραγγιού της Αράδενας στον πυθμένα
του φαραγγιού, κατόπιν στη δυτική πλευρά του φαραγγιού και τελικά στα δύο τμήματα του οικισμού.
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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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/
127386/12425/1645
(2)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002:
α) του Kτηρίου (1) με τον εξοπλισμό (ελαιόμυλος
και μεταλλικό πιεστήριο) in situ, χωρίς τη μεταγενέστερη προσθήκη του λουτρού - χαμάμ, β) του
Κτηρίου (2) (αρχικό ισόγειο επίμηκες τμήμα του)
χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες του, κατ΄
επέκταση και καθ΄ ύψος και γ) Τις συμπληρωματικές κατασκευές του αγροτικού χαρακτήρα
κτήματος, είσοδοι παλαιά και νέα με τις κλίμακές
τους, λίθινη περίφραξη, προβλήτας, αλώνι, πηγάδια, των πρώην βασιλικών σταυλικών εγκαταστάσεων του Γεωργίου του Α’, φερόμενης ιδιοκτησίας
«Le Reve Estates Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»,
που βρίσκονται στη θέση «Ελαιών Παναγιάς» της
νήσου Μεγαλόνησος του Νησιωτικού συμπλέγματος Πεταλιών, Νομού Ευβοίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 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 Σύμβασης 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 34 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/Α1/2
72598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινή απόφαση
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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 Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄ 70).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/
49610/28.11.90 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από
τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και τα
λοιπά στοιχεία του φακέλου.
5. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, με αριθμό Πρακτικού
9/30-3-2017 (θέμα 3ο), αποφασίζουμε:
Το χαρακτηρισμό ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002:
α) του Kτηρίου (1) με τον εξοπλισμό (ελαιόμυλος και
μεταλλικό πιεστήριο) in situ, χωρίς τη μεταγενέστερη
προσθήκη του λουτρού - χαμάμ,
β) του Κτηρίου (2) (αρχικό ισόγειο επίμηκες τμήμα του)
χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες του, κατ΄ επέκταση
και καθ΄ ύψος και
γ) Τις συμπληρωματικές κατασκευές του αγροτικού
χαρακτήρα κτήματος, είσοδοι παλαιά και νέα με τις κλίμακές τους, λίθινη περίφραξη, προβλήτας, αλώνι, πηγάδια, των πρώην βασιλικών σταυλικών εγκαταστάσεων
του Γεωργίου του Α’, φερόμενης ιδιοκτησίας «Le Reve
Estates Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία», που βρίσκονται
στη θέση «Ελαιών Παναγιάς» της νήσου Μεγαλόνησος
του Νησιωτικού συμπλέγματος Πεταλιών, Νομού Ευβοίας, διότι αποτελούν τεκμήριο της αρχιτεκτονικής, ιστορικής, πολιτιστικής μνήμης, για την περίοδο βασιλείας
του τέλους του 19ου αιώνα.
Οι οποιασδήποτε φύσεως εκσκαφικές εργασίες εντός
των ορίων της παραπάνω ιδιοκτησίας θα πρέπει να γίνονται μετά από έγκαιρη ενημέρωση και έγκριση της
ΕΦΑ Ευβοίας.
Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή
τίτλου ιδιοκτησίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην αριθμ. 96694 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 169/τ. ΑΑΠ/26.7.2017, γίνονται οι εξής διορθώσεις:
- στη σελίδα 1497, στη β΄ στήλη, στον 16ο στίχο, διορθώνεται:

1825

από το εσφαλμένο: «... (παρ. δβ.).»
στο ορθό: «... (παρ. 5β.).»
- και στη σελίδα 1498, στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο
από το τέλος, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «... Ο.Τ. Π 307.»
στο ορθό: «... Ο.Τ. Γ1307.».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*15001903008170008*

