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ΘΕΜΑ: Άρση έγκρισης μελέτης του έργου 
«τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή 
Λιγγίνου στην Σκάλα Πάτμου»

Προς: 1) Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου, 
Σκάλα, 85500 Πάτμος, e-mail: 
atpatmou@astynomia.gr
2) Δήμο Πάτμου, Χώρα Πάτμου, 85500 
Πάτμος, E-mail: info@patmos.gov.gr
3) Δήμο Καλύμνου, Διεύθυνση 
Υπηρεσίας Δόμησης, Χώρα, 85200 
Κάλυμνος, 
4) Εφορεία   Αρχαιοτήτων  Δωδεκανήσου 
Οδός Ιπποτών, 85100 Ρόδος

Κοιν: 
1) Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, οδός Τριπόδων 28,10558 
Αθήνα,  e-mail: elet@ellinikietaireia.gr
2) κ. Ιωάννα Γρύλλη, Μουσείο Νικολαΐδη, 
Χώρα Πάτμου, 85500 Πάτμος

Σχετ:  α) Το ΦΕΚ 847/β/10-10-1972 κήρυξης της νήσου Πάτμου ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο και τόπο ιστορικό  και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
β) Τον Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α’/28-6-2002)
γ) Το Άρθρο 4 της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 
912/17-3-2020) 
δ) Την έγκριση της υπηρεσίας μας με αρ, πρωτ. 170/13-3-2021 και 71/23-3-2020
ε) Το έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με αρ. πρωτ. 
72/ΕΕ/24-2-2021
στ) Το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 78225/26-2-2021
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ζ) Το έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 9009/20/217-η’/18-4-2021

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
της, λόγω του ότι ελέγχει και προστατεύει τον ιστορικό τόπο της Πάτμου, σας 
ενημερώνει ότι, μετά από το έγγραφό μας προς τον Δήμο της Πάτμου (βλ. στ) σχετικό) 
και την έλλειψη απάντησης 

ανακαλεί 
την έγκριση της μελέτης του έργου «τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Λιγγίνου 
στην Σκάλα Πάτμου» (βλ. δ) σχετικό), καθότι μορφολογικά το έργο αυτό δεν συνάδει 
από πλευράς διαστάσεων, δομικών υλικών, μορφολογίας και λειτουργίας με τον 
χαρακτήρα του «ιστορικά και πολιτιστικά πολύτιμου μονοπατιού Βαγιά-Λιγγίνου-Λιβάδι 
Γερανού του νησιού της Πάτμου», όπως αναγνωρίζεται και προστατεύεται βάσει του 
χαρακτηρισμού του και βλάπτει άμεσα ή έμμεσα τον ιστορικό τόπο του νησιού της 
Πάτμου. Το μονοπάτι είναι χωματόδρομος, μήκους 750 μ. και πλάτους 6 μ., του δρόμου 
που συνδέει την επαρχιακή οδό Σκάλας-Κάμπου με τον κόλπο Λιγγίνου και ένα άλλο 
τμήμα του έχει ήδη τσιμεντοστρωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας υποβλήθηκαν 
με το ε) σχετικό πρόκειται για το φυσικό μονοπάτι Βαγιά-Λιγγίνου-Λιβάδι Γερανού που 
εντάχθηκε το 2011 στο πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» της Ελληνικής Εταιρείας 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» σε συνεργασία με τον Δήμο της Πάτμου, ως τμήμα της 
διαδρομής Νο 7. 
Αναμένουμε μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του μονοπατιού. Επισημαίνεται ότι 
ουδεμία εργασία μπορεί να εκτελεστεί, χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας μας και 
οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή επιφέρει την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, 
καθώς και την επιβολή καθαίρεσης.
Παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν ενέργειές τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεννόηση και διευκρίνιση.

Ο προϊστάμενος

Γιώργος Καρυδάκης
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