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Σε συνÝχεια τηò καλÞò συνεργασßαò που Ýχουμε με το Σýλλογü σαò εδþ και

τρßα (3) χρüνια και με δεδομÝνο τιò προσπÜθειεò που Ýγιναν καΙ απü τιò δυο

πλευρÝò,-προκειμÝνου να αντιμετωπισθοýν τα προβλÞματα που προÝκυψαν απü
τηγ εφαρμογÞ του Ν. 2946/ο 1 «που διÝπει την υπαßθρια διαφÞμΙση» καθþò ΚαΙ τιò

διατÜξειò τηò υττ'αριθμ.3ò'ΙlΟ/Ο2 ΚΥΑ, αναφορικÜ με τιò προδιαγραφÝò που
πρÝπÝι ßα πΙηροýν οι ενδεικτικοß σταυροß των φαρμακεßων, σαò γνωρßζουμε τα

εξÞò:
Η Υπηρεσßα μαò δÝχθηκε μια σειρÜ αιτÞσεων απü μÝλη του Συλλüγου σαò,

σýμφωνα με τιò οποßεò ζητοýσαν να πραγματοποιηθοýν αυτοψßεò στα φαρμακεßα
,ουò, εrrε,δÞ οι ενδεικτικοß σταυροß τουò δεν εßναι δυνατüν να πληροýν τΙò νüμιμεò
προδιαγραφÝò, λüγω τηò θÝσηò των φαρμακεßων τουò, τα οποßα δεν γßνονται
εýκολα üρατÜ απü τουò πολßτεò, λüγω ýπαρξηò δÝντρων Þ επειδÞ βρßσκονται σε

στενÜ δρüμων.
Κατüπιν τοýτου ορßσθηκε για μια ακüμη φορÜ ειδικÞ επιτροπÞ απü

υπαλλÞλουò του ΔÞμου, στην οποßα συμμετεßχε και διπλωματοýχοò Μηχανικüò ΚαΙ

πραγματοποιÞθηκαν επιτüπιεò αυτοψßεò στα φαρμακεßα αυτÜ.
Απü τÞν Ýκθεση που συντÜχθηκε στη συνÝχεια και την οποßα σαò

επισυνÜπτουμÝ για ενημÝρωσÞ σαò, προκýπτει üτι üντωò τα φαρμακεßα αυτÜ

αντιμετωπßζουν πραγματικÜ προβλÞματα με αποτÝλεσμα αν δεν Ýχουν τουò

περισσüτερουò σταυροýò να μην εßναι ορατÜ απü τουò πολßτεò,
ΕπιπλÝον üπωò αναφÝρεται και στην Ýκθεση, σχεδüν üλα τα φαρμακεßα

αυθαιρετοýν εßτε ωò προò τη διÜσταση Þ τον αριθμü των τοποθετοýμενων σΤαυρþν

εßτε ωò προò τη σταθερÞ Ýνταση του φωτισμοý
Κατüπιν τοýτου και επειδÞ η Υπηρεσßα μαò δεν εßναι αρμüδια τεχνικÞ

γπηρεσßα για να Ýχει τη δυνατüτητα να παρÝχει τεχνικÝò κατευθýνσεΙò σε üλα τα

προβλÞματα που αντιμετωπßζουν τα μÝλη σαò, σαò κÜνουμε γνωστÜ τα εξÞò:

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Εθν. Αντßστασηò º 73-17 5
Τ.Κ.: 551 34 Θεσσαλονßκη



Σýμφωνα με τα üσα ορßζονται στο Üρθρο 2 παρ. 5 τηò υπ' αριθμ.
38110/02 ΚΥΑ ορßζονταΙ τα εξÞò: "Σε περßπτωση που στην αρχιτεκτονικÞ μελÝτη του
κτιρßου, üπωò αυτÞ Ýχει εγκριθεß με την Ýκδοση τηò οικοδομικÞò Üδειαò, προβλÝπεται
θÝση για την τοποθÝτηση επιγραφÞò Üνωθεν του ισογεßου, η τοποθÝτηση τηò
επιγραφÞò αυτηò επιτρÝπεται μüνον στην προβλεπüμενη θÝση. Σε κÜθε Üλλλ
περιπ ποθÝτηση επιγραφÞ< Üνωθεν ισονειου
επιτρÝπεται μüνο μετÜ απü Ýγκριση τηò ΕΠΑΕ."

ΓΙα το λüγο αυτü απü δω και πÝρα üσοι φαρμακοποιοß αντιμετωπßζουν
προβλÞματα με τον ενδεικτικü σταυρü που Ýχουν τοποθετÞσει στο φαρμακεßο ßουò
Και στωθεß απü το συνεργεßο του ΔÞμου που ττ
ελÝνγουò. θα ττ α υποΒÜλουν στπν Π

οδομικοý & Αογιτεκτονικοý ΕλÝνχου (ΕΠΑΕΙ τ
του ΔÞμου Θεσσαλονßκηò, ΜανουσογιαννÜκη 6 Τ.Κ,,,546 21. Σε ττερßπτωση που ηΕΠΑΕ εγκρßνει τιò πινακßδεò αυτÝò τüτε η Υπηρεσßα μαò δεν θα προβεß σε επιβολÞ
προστßμων. Σαò επισυνÜπτουμε σχετικü Ýγγραφο τηò πολεοδομßαò μÝ τα
δΙκαΙολογητικÜ που θα πρÝπει να καταθÝτουν οι ενδιαφερüμενοι μαζß με τÞν αßτησÞ
τουò προò την πολεοδομßα για την Ýγκριση αδεßαò. Σημειþνουμε üτι η ßδιÜ αßτπση
θα ττρÝπει να κοινοιτοιεßται και στην Υπηρεσßα μαò, προκειυÝγου να υην
επιΒληθεß π να εκδοθεß ΕΠΑΕ. Σε

ι σε ννþσ Υπηοεσßα
επιβÜλλεται πρüστιμο.

ΤÝλοò σημειþνουμε για μια ακüμη φορÜ üτι δεν πρüκειται απü την Υπηρεσßα
μαò
σα(

να εκδοθεß καυßα Üδεια νια στýλο
παλαιüτεοα εßναι ττολý

στο ττεζοδοüυιο διü
ü το νουικü π

. 26θ6/θθ ΚοΚ κ και οι ενκýκλιοι του Εισα του
πρÝπει να απομακρυνθοýν Ü

ια kgι να αφεθοýν αυτÜ ελεýθε
πεζþν.

ΕπιπλÝον θεωροýμε
εζαντ

οτι μεσα σ' üλα αυτÜ τα τ
θþ ια το θευα Των ε

δω και ιτ κα! σε
λþν τΤου( Ιτου

σε βÜοοò τιrτν
Ευχαριστοýμε εκ των προτÝρων για την συνεργασßα και εßμÜστε

Σ,
στη διÜθεσÞ

σαò, για οποιεσδÞποτε περαιτÝρω διευκρινÞσειò.

ΣυνημμÝνα:
- Η υπ'αριθμ. 3719Ι15-5-2012 Ýκθεση ειδικÞò
εττιτροπÞò

- Το υπ' αριθμ. 7256º/ΤΕΟΑ Ýγγραφο τηò
Πολεοδομßαò

ΕσωτερικÞ ΔιανομÞ:
- Γρ. ΑντιδημÜρχου ΑνÜτττυξηò &
Διαχεßρισηò Οικονομικþν Πüρων

- Δ/νση Προσüδων
- ΤμÞμα Τελþν ΔιαφÞμισηò Ακαθ.
Εσüδων & Λοιπþν Τελþν

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ),dοò (Δ,Κ,)

ΧΑΣΔΑß ΚΑΠΟΝ
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τον κΟ ΔÞμαρχο

ΚοΙΝοΠοΙΗΣΗ:
1,ΑντιδÞμαρχο ΑνÜπτυξηò και

Διαχεßρισηò Οικ, Πüρων
?, Δ/νσηΠJJσüδων

ΤμÞμα ΤεΛþν Διαιρι'lμισηò

ΘΕΜΑ: «<'ΕΛεγχοò καταΛΛηΛü,τηταò θÝσεων τοποθÝτησηò πρüσθετιlιν σταυρýν σε

φαρμακε ßα>>

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ'αρ. πρωτ, ?Ζ6Ο3/?Ο49lΟ5-Ο3-2Ο12 Ýγγραφο τηò Δ/νσηò Προσüδων
2, Το υπ'αρ, πρωτ.551/13-Ο3-2Ο12 Ýγγραφο του τμÞματοò ΚυκΛοφοριακιß.ιν

ΜεΛετþν τηò Διευθυνσηò ΚυκΛοφορßαò

ι

Σε συνÝχεια του υπ'αρ. L. σχετικοý εγγρÜφου τηò Δ/νσηò Προσüδων και ιòατüπtν

ορισμοý μαò ωò μεΛþν,ιηò ομÜδαò διενÝργειαò αυτοψιþν σε φαρμακεßα σχετικÜ με την

καταλΛηΛüτητα θÝσηò τοττοθÝτησιlò τιρüσθετων ενδεικτικþν σταυρþν, σαò γνυJσ]οποιοýμε

üτι:

η Οι αυτοψßεò διενεργÞθηß(αν σι] 14 φαρμακεßα, τα οποßα κατüπιν αιτÞσεþò τοιjò ºιροò Τη

Διεýθυνση Προσüδυν ζÞτησαν ι,ην Üδεια τοποθÝτησηò πρüσθετι.ι.;ν ενδεικτικþν

σταυρþν, þστε η θÝση κι:ι Λειτουργßα τουò να δηΛιlινεται σαιρÝστερα, ιιßιτι τιου üπωò

υποστηρßζεται στιò αιτÞσειò τουò, δε γßνεται με την εΛÜχιστη νομιμη σÝιμανση.

. ΚατÜ τιò αυτοιμßεò διαπιòιτι|θrlκε ιßτι üσον αφορÜ στην τοποθÝτηση των ενδεικτικιßΙν

σταυρþν, σε κavÝva φαρlιαιιι:ßο δεν εßναι ειρικτÞ η τÞρηση τηò νομιμüτηταò γlα Ýναν Þ

περισσüτερουò απü τουò κßιß,ιυΟι Λüγουò:

1. Ο ιρωτεινüò στιτυρüò βρßοι<εται σε απüσταση ι"ιικρüτερη των 2Ομ αrß,ο υlτÜρχοντα

φανü σηματοδüτησηò ι<òιτα -παρÜβαση του Üρθρου 1ß του Ν. 2ü9ülß999, üπωò

ισχýει ο,Þμερα,



Το ιºιμοò του ορüφου εßναι μικρü και η κÜτω ακμιj του σταυροý βρßσκεται σε ýψοò

μιι<,ρüτερο των εΛÜχισrων νüμιμιτ.ιν 3,ΟΟμ α,πü το τιεζοδρü;ιιο (συνÞθυιò 2Ο-3Ο εκ

πιο χαμηΛÜ).

3. Εμπüδια στα ττεζοδρüμια που δε μπορουν να μετακινηθουν, üπωò π.χ. χοΛýνεò τηò

ΔΕΗ ι(αι του ΟΤΕ, αποκρýπτουν,Γιιν οριτ,τüτητα του σταυροý, üταν αυτüò

,rοποθιτεßται επß τηò üψηò του κτιρßου σε πρüβολο μιºκουò μÝχρι και 3Ο εκατοστÜ,

συμφωγα με τιò ισχυουσεò προδιαγραφÝò Ο σττ:υρüò γßνεται ορατüò μüνον üταν τιι

μÞκοò τιιυ ,προβüΛου μεγαΛþσει ι\ ο πρüβοΛοò ,πακτωθεß οτο προστÝγασμα,

4. ο σταυρüò στη μÝση οικοδομικþν τετραγιßνιυν δεν εßναι ορα,rüò απü κεντρικοýò

ι5ρülιουò, üπου κινοýνται αυτοκßνητα ι(αι Λεωιρορεßα, Ι-ια το Λüγο αυτü τοποθετεßται

,ιτρüσ()ετ,οò στη γωνßα του οικοδοlτιι<οý τετραγιß;νου,

5. ι_-ι τοποθÝτηση επßστυΛου σταυροý, που εντßισσεται στζι επιτρεπüμενα για,Γα

πεζοδρüμιòι πΛαßσια τýπου <<ρακÝταò>», δε μπορεß να ι:ξασιραΛßσει εΛÜχιστη απüστασιι

τηò ιιορνßζαò τηò ιß_ιφÝΛιμηò ε,πιφÜνειαò 2,5ομ ατü,ιη ρυμοτομικÞ γραμßÞ κ,ιι

ταυτüχρονα º.,ΟΟμ απü το κρÜσπεδο,

ü. Σημειιßνεται üτι η επιτροπιº διαπιστþνονταò τιò προαναφερüμενεò βασικÝò

τταρατιιττ ßεò *παρανομ ßεò δ εν προχþρησε στον ÝΛ εγχο υπαρξ ηò Þ μ η τη/:

απòιραßτητηò υπεýddνηò δÞΛιισηò,περ{ στατιι<Þò εττÜρκειαò, στιò περιπτþσειò τοιι

αυτÞ ιτýμιιρι,ιJνα με το νüμο κρΙνεται απαρτ:ßτητη.

,[χονταò υπüψη τα παραπÜνω καθþò ι(αι l,ο γι:γονüò üτι τα ιραρμακεß,

εμπορεýογται πòιο,ßüντα που αφορουν Üμεσα την ανθριß.ιιιινη υγεßα και πρÝπει να εßνò:

εýι<οΛα εγτοπßσιlια, χυρßωò στιò εφημερßεò και σε Ýι<ταιιτε.ò περιστασειò, η επιτροπÞ kpiveι

avayι<air: τη νοl.ιοθετικÞ διευθÝτηση των ττροαναιρερüμενυ/ν περιττ"rþσεων, þστε νd ρπορι,ι

γα τηρεßτ.αι η γομιlιüτητα χιυρßò να εμποδßζεrαι η ιτιι.ιστιj Λιιττ.lι;ργßα του ιραρμαι<εßου,

-Ι-l'ιο 
σιJγι(ει(ριμÝνα ι1 νομοθε,rικιß διευθÝτησι,1 αιριτl;Üι

ι, οτη Λειτοι,,ιργßιτ ιραρμακεßου (Jε αττüοτòιση 1,ιιιιρüτερη'των 2Ομ απü φωτεΙν

ο ημια τοι5ü τ η

?, ιrτηv τοποθÝτηση ενδειιòτιιòοß.ι σταυροý σι πρüβοΛο ιιÞιòουò μεγαΛýτερου των.lΟ

εκατοσιι.bν Þ τιιποθÝτηση επß προσrεγÜσματοò, üιι-ιν δεν υπßιρχει ÜΛΛη θÝση που νο

εγγυιßιαι ιιlν ιιρατüτη,rα του σται,ροý,



ΤÝΛοò, επισημαßνεται Ý,τι εßναι

ιòυτισμü με σταθερÞ Ýνταση και κατÜ τα

'? τηò υπ' αρ. 38110/Ο9,Ο9-2ΟΙ2 Κ\/Α,

αυτÞ.

απαραßτητο ι)Λα τα φαρμακεßα να αττοκτÞσουν

Λοι,πÜ üπωò προδιαγρÜ4ιεται στο Üρθρο Ζ, ιιαρÜγρ,

|-Ι συντριπτικÞ πλειοψηφßα παραβαßνει l,η διÜταξη

Οι ΣυντÜξαντεò

ΥπÜΛΛηΛοò Δ/νσηò Προσüδων

Κετσερßδου ΕιρÞνη

Πο,Ι. Μηχ/ιιüò Τμ, ΜεΛετιßν Διεýθυνστlò ΚυκΛοφορßαò

&ÝΓ"
ΠÝτρου ΝικÜταò

ΥπÜ,ß,ιη,ιοò Δ/νσηò Προσüδιυν

ιΙ

ßδηò ΔημÞτριοò
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Δ,, ΕγθγΝΣΗ ΠοΛΕοΔΟΙνtΙΑΣ
ΤßΙ/,ΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
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Φ-t-
r,rχ ÝΙυοη:. ΜανουσογιαννÜκη 6
Τ-ß1;, Κþδικαò: 5462.1
Π],τßροφορ[εò: ¼. ΤσÝκου
Τßß,,,: 231 3331 1 64

ΠΡφ; Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Ý [. ^,.,Ι^ 

-ΓΜ, ΤΕΛΩΝ ΔιΑΦΗΜιΣΗΣ,
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΒΑΣ ΓΕΩÝΓβºº ¹Ý¹r.,
ΚοιΝοΠοιι-ιεμ:

,ò 1_. Εφορεßα ΝεωτÝρων Ι/Ινιlμεßων
\ Ι(εντρικÞò Μακεδον[αò\ Ηροδüτου 17 Θεσ/νßκη 54Ο 0θ

2. Γ, Γραμματεßα Μακ. - ΘρÜκηò
Δ/νση ΠεριβÜλλοντοò & Υßrοδομων
ΤμÞμα ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε.
ΔιοικητÞριο 51 23 Θεσ/νßκη

1 ß ßκΤ ?ºßº

ΥΠ ι"ι Ρ ΕΣιΑΚο ΣΗ ιι/ιΕ ιΩινιΑ

,]]

ΘΕΜΑ; ΠροýποθÝσειò, ττροδιαγραφÝò και διαδικαdßα τοποθÝτησηò τιrΙνεπιγραφþν σε ι(τßρια καßκüινüχρηστουò χþρουò '

¸χ,:νταò υπüψη:

α) Τον Ν, 3Ο2Β/2Ο02 «Για την προστασßα.τωνΑρχαιοτÞτων ι(αι εν γÝνειΤÞ,, ΠολιτιστικÞò Κληρονοl-ιιdò» κÜι ε1|1οl9οα το Üρθρο 73 παρ. ,12.
β) Την με αριθ, π"ρrr, 1714Ι2'4-06-2dlΙ Εγκý«λιο του ΥπουργεßουΟ'ß,üνομßαò, Ανταγι,'νισπκüτιlτòιò- και Ναυτιλßαò και ειδικüτερα τιιò Δ/νσηò

ß,Ι;f#:Ιºr.;;Ι¾ποδομþυ'ßτι,Þι,« ß-ΤÝΙλ λ ε ι τηò τ.υÞò Γρòιμlιατεßαò

γ) '' ßj^ºß!εΙò Του ßιρθρου 6 του Ν,294.6/Οº kcιι το Üρθρο 2 τηò κοινιlòτl,ßιυργικÞò απüφ,ασι-Jò ιJε αρ'. 3s110/02 ,ου νr*ργεßου Εσ..ιτερι«þν, ΔηLιΔß,,,,ßι(. και ΑποκÝντρßßοηò, 
-'Ι',ßτ 

Χιτ.η.τ ««, Πολιτισl-ιοý 1-ιε ιιò οη,οßεòκα'ßορßζονταΙ οι προυποθÝσ,ßιò ''τροδ,«γρ«φrò 
«.ß, η ο,αοι«ασßα το'ποθÝτησηò τωνε]ß]ßραφþν σε 

º:Ιt:,.1α1 1οινΟχρηστουò χþρουò, και στιò ττεριπτιß,ισειò πουαΙ,':-ιΙτε[ταt τΓροηº::ι1,:υ1 Ýγιρ,ο,l'r,ßò ε.rß,Α.ε, γßJ'rηυ τοτιοθÝτηση ετιιγραιριßινσΤ'l' üΙμεΙò ΤΙυν ΚΤΙρßΙυν, ΠαρC{καλιιýl-ιε να ενιιιJερþσετε τουò ενδιòιιρερüμενουò üτι:α) ΣΤΙc ΟΙΚΟδΟμΙÝò ηοι; [ßρßσκουr«,'οßου ,ürοριι<ü τüπο σýμιιρωνα ι_ιε τοΠ ß'lγlΙα «Χαραº]!Ρ]ºτlοò_ ωò ' ιστορικοý τüπου του ιστορικοý κÝντρου(Jß'("ΙσαλΟνßΚηò», ΦΕΚ 833-Β'Ι9;, üπωò εl-ιιρανßζετ,αι στο συνηl"ιμÝν0 ατΓοσπ.ασ|Jαρ,υ1,1)ΤομΙΚοý σχεδßου, καOιßò ι(({ß σιc-ι χιºQαιιυρlσμÝνg-φò -δlατηlριlτÝα òιιτο τοΥ-ß'ιßυργg[6 Πολßτισμογ,,ιιιι Τοßρ οlßοý'«ßß;Ι;:";Ý6§« Υ_lιιοεσßα για τιιν Ýγι<ρþ,ι1 -"

ß,',:Ιγr:,,,ßºΠütÝ 
ε'ßÝßßβασßlò οß,ò''J,lΙυ,ò αυτþν .ßýοΤÞ'«ρμüδια Εφqρεßτι ΔιεωιÝρφ,γ _

β) Στα χαραΙ(τηρισμιÝνòι 1υò διατηρητÝα. ιr,l|pιa, η αρι,ιο_διüτηlαποι:στασßαò Των οττο[ων cινηκεß στη ΓενικÞ Γοαιιιιατòßα ι\/ττιΖολ.,,,ßλ ; r:\^.:!,.^;

.ßξΙχΑ/ι()hßßι(Fß

.§$Ιmιß:::::
,'*"υ'ο'υ,,«^"



òßβμιüι:ß,α για την Ýγκρισι,1 εßναι η Δ/νòßι1 περιβdλλò)νιοò και Υποδομιþν (Τß,ιιßl,ια

Π'Ε,Χ,],;Δ.Ε.) τηò ΓενικÞò Γραμιllατεßòιò Μακεδονßαò *, ΘρÜκηò,

Σε ολßò τιò αλιÝò περιμτþòßειò θα η,ρÝπει να υ,πο[3Üλουν αßτηση στο

,η,ρωττιιολλο τη; þηρrοßοò μ«,ò 1ιε. 

' 
ιρÜκελο ττου θα τιεριÝχει τα εξιºò

δ iRafti\ σγ η ττκÜ,-*---"*--*-
1 ßΙαýοραΙJßftò φþfδγραιρßεò ττυν ºτροσüψεων και του δρüμου,

,,,' 2 ηυßßγbαφο,Þò rγ«r«'ριμ'Ýνιlò; απü την οικοδ. Üδεια üψηò του κτιρßου,

( 3 "-χÝδιο üψηò'!ε -lηυ πρüταση (το,τιοθÝτηση ε,πιγραφÞò),*') 4 ΙιχÝδιο λεπτομερειþν τι,lò ε-πιγραιριjò.
. οι εγκρßσειò ατrü τηý ΕπΑΕ αßροροýν μιüνο στην αισθητικÞ επ,Üρκεια

τηò :τß:üτασηò'για την υλοπüßηση τηò üποßαò αποκλειστικÞ ευθýνη Ýχουν οι

.,,,]διοκ ιßlτεò του χþρου,
, ß ß

Σqγ:ιßßι.ιÝνα:
1 . Α ιιüο,πασμα ρυιJοτομικοý σχεδßου
Ιστòι ι]]ß(οý Τüπου Θεσσαλονß κιlò
2. Ανßιlγρα(ρο του Π, Δ/γματοò ΦΕΚ Β33 Β'/θ4

Εψ,ιßg.ρμιΑ!-gyqμÞ
1.Τ.ß:,Ο,Α, - cDÜκελοò Α12
2. Χρονολ. Αρχεßο *}

Ο Αντιδι1l,ιαρχοò Αστικοý Σχεδιασlιοý
Πολεοδοl.ιßαò και Δικτýων

Ι\νδρÝαò ΚουρÜκηò
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