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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 
1. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη
2. Βουλευτή κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1175/10.10.2019 Ερώτηση με θέμα: 
           «Αναστήλωση του αρχαιολογικού μνημείου του Πύργου Χειμάρρου της Νάξου»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1175/10.10.2019 Ερώτησης των Βουλευτών 
κ.κ. Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο πύργος του Χειμάρρου, μαζί με τα κατάλοιπα εργαστηρίου των ρωμαϊκών χρόνων 
μίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, καθώς και δύο βυζαντινών ναών, που σώζονται στον 
περίβολό του, περιλαμβάνονται εντός αρχαιολογικού χώρου κηρυγμένου (αρ. 
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/5195/247/13-02-2012, ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/01-03-2012). Σημειώνεται 
ότι έχει προταθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων η οριοθέτηση ζώνης Β’, 
υπό όρους και περιορισμούς δόμησης, και ο καθορισμός Ζώνης Α΄, Απολύτου Προστασίας 
Αδόμητης.

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του ανωτέρω μνημείου, το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού έχει από ετών προχωρήσει σε σειρά ενεργειών προκειμένου για τη 
συντήρηση και ανάδειξή του.

Επί του παρόντος, υφίσταται εγκεκριμένη μελέτη για την αναστήλωση του μνημείου, 
(αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/218749/24532/1666/326/1.10.2014 Υ.Α.). η οποία 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους.

Επιπλέον, η έκταση συνολικού εμβαδού 4.003,33 τ.μ., εντός της οποίας βρίσκονται ο 
πύργος του Χειμάρρου και τα υπόλοιπα μνημεία, βρίσκεται σε διαδικασία αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση 
έργων ανάδειξης των ανωτέρω μνημείων.

Η ανάδειξη του Πύργου του Χειμάρρου αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης, θα αναζητηθούν 
είτε ευρωπαϊκοί, είτε εθνικοί πόροι για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του μνημείου.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΙΠΚΑ
2. ΔΑΑΜ
3. ΕΦΑ Κυκλάδων
4. ΕΔΕΠΟΛ
5. ΤΑΠΑ
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