
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, 

ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
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& ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Δ/νση : Ηροδότου 17
Ταχ. Θυρίδα : 18427
Ταχ. Κώδικας : 540 03 Θεσσαλονίκη
Αρμόδιος : Δ. Ζυγομαλάς
Τηλέφωνο : 2310 214.497, 2310 213.800
Φαξ : 2310 215.298
Email : ynmtekm@culture.gr

Προς:      Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Μ. Αλεξάνδρου 49
546 43 Θεσσαλονίκη

Κοιν.:  1) ΥΠ.ΠΟ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Μπουμπουλίνας 20 - 22
106 82 Αθήνα

2) ΥΠ.ΠΟ.Α.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
τομέα Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 20 - 22
106 82 Αθήνα

3) ΥΠ.ΠΟ.Α.
Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Πλατεία Καρύτση 12
105 61 Αθήνα

4) Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Θεσσαλονίκης
Επιμενίδου 19
546 33 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με «ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία με σκοπό την 
εξυπηρέτηση μηχανικών από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 
Κεντρικής Μακεδονίας».

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. οικ. 1569/30-03-2020 έγγραφό σας (ΥΝΜΤΕΚΜ/1609/31-03-2020).
β) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/146480/17851/1565/20-03-2020 

έγγραφό μας, με θέμα «Λειτουργία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Κεντρικής  Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19».

γ) Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/143244/11768/11546/4180/19-03-
2020 Υπουργική Απόφαση (ορθή επανάληψη στις 24-03-2020, ΑΔΑ: 9Β434653Π4-
ΝΙΖ), με θέμα «Μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Δομών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του, καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας και ορισμός προσωπικού 
ασφαλείας».

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο τίθενται υπόψη μας «ζητή-
ματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία με σκοπό την εξυπηρέτηση μηχανικών» από την 
Υπηρεσία μας, και σε σχέση με τα ειδικότερα αιτήματα που διατυπώνονται, καταληκτικώς, σε 
αυτό, σας γνωρίζουμε τα εξής:
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1) Σε ό,τι αφορά στην προτεινόμενη «ηλεκτρονική συνεργασία για κατάθεση αιτήσεων - 
σχεδίων και δικαιολογητικών (τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της επιδημίας του κορονοΐου)», 
η Υπηρεσία μας έχει ήδη ξεκινήσει, από τις 20 Μαρτίου 2020, να εφαρμόζει την ηλεκτρονική 
υποβολή αιτημάτων, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες και προδιαγραφές, που περιγράφονται στο 
(β) σχετικό έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου σας έχει ήδη αποσταλεί, για την ενημέρωση των 
μελών σας.

2) Σε ό,τι αφορά στην «τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών στην εξυπηρέτηση των υποθέσεων», 
η Υπηρεσία μας μεριμνά για την κατά το δυνατόν άμεση διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτη-
μάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας Διοικητικής Νομοθεσίας και των ειδικότερων 
ρυθμίσεων του νόμου 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [αρ. 10 (§6), 16 (σε συνδυασμό με αρ. 14 §4)], και στον βαθμό που 
επιτρέπουν, αφενός  οι ιδιάζουσες συνθήκες στελέχωσής της, στην παρούσα φάση, με προσωπικό 
ασφαλείας και εκ περιτροπής εργασία, βάσει της (γ) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, και 
αφετέρου, ο ιδιαίτερα αυξημένος όγκος αιτημάτων που δέχεται, στο πλαίσιο της άσκησης των 
πολλαπλών και εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων της στο σύνολο των επτά Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3) Σε ό,τι αφορά στην καταβολή «προσπάθειας… διατύπωσης επί του συνόλου, παρατηρήσεων - 
διορθώσεων στα προσκομισθέντα σχέδια - έγγραφα, εφάπαξ», η Υπηρεσία μας μεριμνά για την ολο-
κληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικώς με τις τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις 
ή συμπληρώσεις των εκάστοτε υποβαλλόμενων, από πλευράς τους, στοιχείων, με την επισήμανση 
ότι, στις επανειλημμένες περιπτώσεις που ακολουθεί υποβολή ατελών ή ανεπαρκών στοιχείων, η 
Υπηρεσία μας, αναγκαστικώς, επανέρχεται, μέχρις ότου εξασφαλιστεί η κατά νόμο απαραίτητη 
αρτιότητα και πληρότητα των αντίστοιχων φακέλων. 

4) Σε ό,τι αφορά στη «συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς προστασίας (ΥΜΑΘ, Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Πόλης) και τυποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σχεδίων που υπο-
βάλλονται μεταξύ των Υπηρεσιών», η Υπηρεσία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συ-
νεργασία με το σύνολο των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και φορέων, τόσο εγγρά-
φως, όσο και προφορικώς, και ανεξαρτήτως του μεγάλου αριθμού των τελευταίων, με δεδομένη 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στο σύνολο των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Σε σχέση με την τυποποίηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, το συγκεκριμένο θέμα δε 
δύναται να διευθετηθεί μονομερώς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, καθόσον άπτεται της 
εμπλοκής των αρμόδιων κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του ΥΠ.ΕΣ., στις 
πρωτοβουλίες των οποίων η Υπηρεσία μας είναι πρόθυμη να συνδράμει, με γνώμονα τη 
διευκόλυνση των πολιτών.

5) Σε ό,τι αφορά στην «εξέταση μόνο των σχεδίων που άπτονται της μορφολογίας του κτηρίου, 
και όχι δικαιολογητικών τα οποία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα ιδιοκτητών και 
μηχανικών», η Υπηρεσία μας προβαίνει στον έλεγχο μόνο των, κατά τον νόμο 3028/2002, 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτημάτων. Με 
γνώμονα, δε, τη βέλτιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, βρίσκεται στη διάθεσή σας για 
ενημέρωση επί τυχόν πρόσφατων ρυθμίσεων, που θα διευκολύνουν περαιτέρω την εξυπηρέτηση 
των πολιτών και των μηχανικών, πέραν του Προεδρικού Διατάγματος 99/25-10-2018, «Ρύθμιση 
του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα» (ΦΕΚ 187/Α/05-11-2018).  

Συμπληρωματικά προς τις παραπάνω επισημάνσεις, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας είναι 
επιφορτισμένη με την εφαρμογή σύνθετων διαδικασιών ελέγχου - έγκρισης, στο πλαίσιο της 
προστασίας εξειδικευμένου αντικειμένου («νεώτερα ακίνητα μνημεία», «ιστορικοί τόποι» 
και το άμεσο περιβάλλον τους), σε ευρύ γεωγραφικό χώρο (Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας), κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3028/2002 [αρ. 10, 11, 16 (σε συνδυασμό 
με αρ. 14), 40, 41]. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται κατάθεση αντιστοίχως εξειδικευμένων 
δικαιολογητικών, υπογεγραμμένων από τους κατά νόμο αρμόδιους μηχανικούς, και κατά 
περίπτωση, περαιτέρω συνεργασία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία του 



προαναφερθέντος αντικειμένου.
Συνακόλουθα, η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω 

διευκρινήσεις, ενώ παράλληλα, κρίνει αναγκαία και προσβλέπει σε διαρκή συνεργασία με τον 
φορέα σας, όπως και με το σύνολο των φορέων εκπροσώπησης των μηχανικών, ούτως ώστε να 
διευκολυνθεί το έργο αμφότερων, και κατ΄ επέκταση, να επιτευχθεί η αρτιότερη και ταχύτερη δυ-
νατή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ε. Δ.
1) Φ. Ε.
2) Δ. Ζυγομαλάς
3) Σ. Χριστοφορίδου

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

Σοφία Χριστοφορίδου
αρχιτέκτων μηχανικός

Ακριβές Αντίγραφο
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
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