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ΠΡΟΣ :     ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 

ΚΟΙΝ. :   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩN κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 

Μύκονος, 5/9/17 

Αξιότιµη κ. Υπουργέ,  

Με λύπη µας πληροφορηθήκαµε την απόφασή σας  (ΑΕ /321615/208981/8885/2937) µε ηµεροµηνία 
25/8/17 µε την οποία δώσατε σύµφωνη γνώµη στην περιφερειακή Δ/ση Δηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου 
για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στην θέση  «Φτελιά» -Δήµου Μυκόνου, 
περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η συγκεκριµένη παραλία περιλαµβάνεται σε αποφάσεις του ΔΣ 
του Δήµου Μυκόνου (α/α  ΔΣ  Δήµου Μυκόνου 76/ 1999 και α/α ΔΣ Δήµου Μυκόνου 48/2015) µαζί µε 
αρκετές άλλες παραλίες του νησιού, σε µια προσπάθεια να µείνουν εκτός εκµετάλλευσης παραλίες µε 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα θέλαµε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι µέχρι σήµερα δεν έχει 
παραχωρηθεί η συγκεκριµένη παραλία ποτέ άλλοτε για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας. 

Η παραλία της Φτελιάς είναι  σηµαντικός αρχαιολογικός χώρος και χρήζει προστασίας ως ένας από 
τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους των Κυκλάδων και της Ελλάδος. Η προϊστορική  
κατοίκηση της Φτελιάς θεωρείται από τις πρωιµότερες στο Αιγαίο µαζί µε αυτή του Σαλιαγκου και 
χρονολογείται στο 5000 µε 4500 π.Χ. 

Η ενοικίαση της παραλίας σε επιχειρήσεις  για την τοποθέτηση οµπρελοκαθισµάτων  θα  αποβούν 
καταστρεπτικές για τον πρώιµο αυτό οικισµό. Με την µέχρι σήµερα εµπειρία µας έχουµε διαπιστώσει 
ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στις οποίες παραχωρούνται παραλίες για απλή χρήση, δεν τηρούν 
τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους τόσο σε έκταση όσο και σε 
αντικείµενο. 

Στην συνεδρίαση του ΔΣ του Δήµου Μυκόνου στις 31/8/17 το θέµα τέθηκε προ ηµερήσιας διάταξης 
εξαιτίας της σοβαρότητας  της απόφασή σας αυτής  και αποφασίστηκε οµόφωνα να σταλεί  από τον 
Δήµο στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε σας προσωπικά  διαµαρτυρία για την συγκεκριµένη απόφαση. 

Ως Δηµοτική Κίνηση και εκφράζοντας την επιθυµία-απαίτηση των  κατοίκων της Μυκόνου ,                               
ζητάµε να ακυρώσετε την συγκεκριµένη απόφαση, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τόσο την βούληση 
των πολιτών του νησιού όσο και την σηµαντικότητα της συγκεκριµένης περιοχής  και των περιοχών 
που περιλαµβάνονται στις παραπάνω  αποφάσεις του ΔΣ τις οποίες και σας επισυνάπτουµε. 

Για την ΚΕΠΟΜ 

Η επικεφαλής και Δηµοτική σύµβουλος 

Άννα Καµµή 
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