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ΘΕΜΑ: ENΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΥΡΟΥ. 

 

ΣΧΕΤ:   Ανάρτηση Τμήματος Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης. 

 

Με αφορμή την ανάρτηση τμήματος Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης, ο Σύλλογος 

Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων καταθέτει την επισυναπτόμενη ένσταση με τις 

αντιρρήσεις σε σχέση με τις χρήσεις γης. 

Με την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν δεκτές, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη 

διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέξουμε συμπληρωματικά απόψεις-θέσεις του Συλλόγου μας 

για τις προτάσεις αυτές.  

 

Σ υ ν η μ μ έ ν α  

Δύο σελίδες 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 

Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Eρμούπολη, 05-12-2014   

Αρ. Πρωτ. :    1030 

 

ΠΡΟΣ : 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Υπηρεσιών Δόμησης 

Δήμου Σύρου-Ερμούπολης  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Όλα τα μέλη του Συλλόγου 

Μελετητών Μηχανικών  

Νομού Κυκλάδων 
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Το παρόν συνοδεύει  

το με αριθ.πρωτ. 1030/5-12-2014 

έγγραφο του Συλλόγου 

 

 

 

ENΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ. 

 

 Με την παρούσα ζητάμε να λάβετε υπόψη σας ορισμένες αντιρρήσεις μας επί του 

σχεδίου χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης Ερμούπολης που αφορούν εν γένει στην 

ομαλή συνύπαρξη και λειτουργία όλων των  δραστηριοτήτων και χρήσεων που 

προβλέπονται για την πόλη : 

 

 Σε ότι αφορά την κατηγορία χρήσεων γης υπό στοιχείο ΧΜΟ1 όπως αυτή 

απεικονίζεται στο αναρτημένο από την υπηρεσία σας σχέδιο χρήσεων γης με αριθμό 

σχεδίου ΠΜ7 και αφορά σε περιοχή που βρίσκεται στο τρίγωνο που σχηματίζεται από το 

γηροκομείο Αγίου Παντελεήμονα,  το νοσοκομείο και το κτίριο Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, 

έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

 

 Οι κατηγορίες που αφορούν σε χρήσεις γης μέσης όχλησης επαγγελματικών 

εργαστηρίων και μέσης όχλησης αποθήκευσης πρέπει να απαλειφθούν όπως αντίστοιχα 

έχετε ήδη  κάνει για  τις κατηγορίες μέσης όχλησης βιοτεχνικών & βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, διότι είναι ασύμβατες με τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό και τις 

γειτνιάζουσες λοιπές χρήσεις της πόλης. 

 

 Ειδικότερα επισημαίνουμε τις παρακάτω χρήσεις μέσης όχλησης,  όπως αυτές 

περιγράφονται με τους αντίστοιχους κωδικούς στην αποφ. 3137/191/Φ15/2012 ΦΕΚ 

1048/Β/4-4-12, όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα: 

 

1) α/α 277,  αποθήκευση πεπιεσμένων αερίων (θεωρείται ως μέσης όχλησης πάνω από τα 

500 μ3),        

 

2) α/α  278, αποθήκευση ασετιλίνης (θεωρείται ως μέσης όχλησης πάνω από τα 400Κg), 

 

3) α/α 280, αποθήκευση υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων (θεωρείται ως μέσης 

όχλησης πάνω από τους 2000t), 

 

4) α/α 281, αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών (θεωρείται ως μέσης όχλησης 

κάτω από τους 500t), 

 

5) α/α 282, αποθήκευση αερίων καυσίμων (θεωρείται μέση όχληση πάνω από τα 10 κ.μ.). 

 

 Οι παραπάνω χρήσεις θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να επιτρέπονται σε μία 

περιοχή που βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης , σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες, 

νοσοκομείο, γηροκομείο και εντός πυκνού πολεοδομικού ιστού, καθώς τίθενται θέματα 

δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους κατοίκους της πόλης και ομαλής συνύπαρξης 

δραστηριοτήτων και χρήσεων γης εντός αυτής. 
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 Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι κατά πάγια τακτική οι διατάξεις για τους οικισμούς 

αλλά και το ισχύον διάταγμα για τον παραδοσιακό οικισμό της Ερμούπολης (ΦΕΚ 

345/Δ/1989) , απαγορεύουν  τη μέση και υψηλή όχληση για τι βιοτεχνικές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις εντός του οικισμού αλλά ακόμα και σε ακτίνα 500μ από αυτόν και 

επιτρέπουν μόνο εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.  

 

 Επιθυμούμε λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω αντιρρήσεις μας κατά τη 

διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί του σχεδίου χρήσεων γης πολεοδομικής μελέτης 

Ερμούπολης καθώς θεωρούμε ότι έχουν να κάνουν με θέματα ζωτικής σημασίας για την εν 

γένει λειτουργία της πόλης. 

 

 


