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ΘΕΜΑ: Ζητείται η ενεργοποίηση στην Ερμούπολη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 

ΣΧΕΤ: Προβλήματα που δημιουργούνται στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, στους επιχειρηματίες και στους μελετητές μηχανικούς, όσον αφορά  

θέματα Ιστορικού Τόπου της Ερμούπολης καθώς και τον έλεγχο των μελετών από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

 

Κε Δήμαρχε,  

Κε Αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, 

 

Προφανώς θα έχετε ήδη διαπιστώσει, λίγες μόλις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων 

σας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, μέσα στην κακή σημερινή οικονομική 

συγκυρία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη μας στην προσπάθειά τους να 

πάρουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις χρήσης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από τις 

υπηρεσίες του Υπ Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) προκειμένου να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και το 

οποίο έγκειται στη μεγάλη χρονική καθυστέρηση (πάνω από έξι μήνες) που παρατηρείται για την 

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

 

Η καθυστέρηση αυτή έχει σαν συνέπεια τα καταστήματα αυτά, έχοντας πάρει και τη σχετική 

προέγκριση λειτουργίας από το Δήμο και έχοντας τελειώσει με τις λοιπές απαιτούμενες μελέτες 

και διεκπεραιώσεις στις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, να κινδυνεύουν με σφράγιση και να μην 

μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα για αυτό. 

 

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της ενεργοποίησης στην Ερμούπολη της Υπηρεσίας 

Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κυκλάδων όπως αναφέρεται στο Π.Δ.191/2003 (ΦΕΚ 

146/Α/13-6-03) όπου και προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Πολιτισμού, μεταξύ αυτών και η παραπάνω με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα όλες τις Κυκλάδες. 

Στην ίδια διάταξη προβλέπεται η διάρθρωση της υπηρεσίας αυτής με συγκεκριμένα τμήματα 

μεταξύ των οποίων το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και το Τμήμα Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι αυτά στα οποία θα μπορούσε να 

βασιστεί αρχικά η συγκεκριμένη υπηρεσία για να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Σας επισημαίνουμε 
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ότι έχει ήδη οριστεί προϊστάμενος στην εν λόγω υπηρεσία ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση των 

Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του Ν.4030/11, πράγμα που σημαίνει ότι το πρώτο βήμα έχει 

γίνει αλλά μένουν τα επόμενα για την οργάνωσή της και την εγκατάστασή της στην προβλεπόμενη 

από το Π.Δ. έδρα της, τη Σύρο. 

 

Με την ενεργοποίηση της πιο πάνω υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. στη Σύρο, θα είναι δυνατή η 

έγκριση της χρήσης για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν εντός του Ιστορικού Τόπου της 

Ερμούπολης, από ένα τοπικό «γραφείο πόλης» χωρίς να απαιτείται η αποστολή του φακέλου 

στην Αθήνα με την όλη ταλαιπωρία που αυτό συνεπάγεται για τους δημότες.  

 

Στην περίπτωση που απαιτείται εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και η λήψη της 

γνωμοδότησης του Τοπικού ή Κεντρικού Συμβουλίου Μνημείων του Ν.3028/2002 (εξωτερικές 

επεμβάσεις στα κτίρια, επεμβάσεις σε κηρυγμένα νεώτερα μνημεία και κτίρια άνω των εκάστοτε 

100 τελευταίων χρόνων), λόγω των μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται για τη 

λήψη των εγκρίσεων, θα θέλαμε να εξετάσετε και να προωθήσετε αρμοδίως, τη δυνατότητα που 

δίνει ο Ν.4258/14 αρθ.21, για έλεγχο των αρχιτεκτονικών μελετών των έργων εντός Ιστορικών 

Τόπων μόνο από το  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) στο οποίο όπως αναφέρθηκε υπάρχει 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει επίσης έδρα στη Σύρο, λειτουργεί ήδη εύρυθμα, και 

θα απαλλάξει και σ’αυτήν την περίπτωση τους δημότες από την μεταφορά φακέλων στις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα. 

 

Θεωρούμε τέλος δεδομένη τη βούλησή σας να συνεχίσετε τις προσπάθειες προώθησης προς 

τα αρμόδια Υπουργεία της τόσο πολύπαθης από πλευράς διαδικασιών Πολεοδομικής Μελέτης της 

Ερμούπολης, η οποία όταν θα θεσμοθετηθεί, εκτός των άλλων, θα έχει κατοχυρωμένες 

επιτρεπόμενες χρήσεις για την πόλη και δεν θα είναι απαιτητή η έγκριση χρήσης από το ΥΠ.ΠΟ.Α. 

για την εγκατάσταση μίας επιχείρησης εντός αυτής.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω θα επιθυμούσαμε να μας ορίσετε μια συνάντηση, για να συζητήσουμε 

από κοινού, τα προαναφερθέντα και δια ζώσης, να ακούσουμε τις απόψεις σας για τα θέματα που 

απασχολούν το Σύλλογό μας και να δρομολογήσουμε κινήσεις και λύσεις.     

 

Ο αγώνας για την πάταξη της γραφειοκρατίας αλλά ταυτόχρονα και για την προστασία της 

πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς είναι συνεχής. Ο σύλλογός μας θα είναι πάντα 

στη διάθεσή σας και θα στέκεται αρωγός στις προσπάθειες σας προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 

Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 


