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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗ 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

το πλαίςιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε για το κζμα τθσ προωκοφμενθσ 

μεταςτζγαςθσ υπθρεςιών μασ ςτο κτίριο Κεράνθσ, ο φλλογόσ μασ δια των εκπροςώπων του 

κατζκεςε ςτισ 11.3.2016 αίτθμα προσ τθν αρμόδια πολεοδομία Ρζντθ, με το οποίο ηθτοφςε να του 

χορθγθκοφν αντίγραφα του φακζλου του κτιρίου Κεράνθσ.  

τισ 15.3.16 υπιρξε απάντθςθ τθσ πολεοδομίασ ςφμφωνα με τθν οποία οι φάκελοι του 

κτιρίου βρζκθκαν, αλλά λόγω του μεγάλου όγκου αυτών κα ζπρεπε να προςδιοριςκεί ραντεβοφ 

προκειμζνου να λάβουμε αντίγραφα.  

τισ 16.3.16 προςδιορίςκθκε ραντεβοφ για τθ Δευτζρα 21.3.16 προκειμζνου να μασ δοκοφν 

τα ςτοιχεία που ηθτοφςαμε. 

τισ 17.3.16 με τθλεφωνικι επικοινωνία εκ μζρουσ τθσ πολεοδομίασ, επιχειρικθκε να 

μετατεκεί το ραντεβοφ (χωρίσ να προςδιορίηεται θ νζα θμερομθνία του). Η πολεοδομία 

επικαλζςτθκε για τθν αναβολι το γεγονόσ ότι οι φάκελοι ηθτικθκαν απ’ τον ιδιοκτιτθ του κτιρίου 

και δεν είναι βζβαιο ότι κα ζχουν επιςτραφεί μζχρι το προςδιοριςμζνο για τθ Δευτζρα 21.3.16 

ραντεβοφ. Δθλαδι, οι φάκελοι φζρεται να ζχουν φφγει από το αρχείο τθσ Πολεοδομίασ και να 

είναι ςτα χζρια των ιδιοκτθτών για αδικαιολόγθτα μεγάλο χρονικό διάςτθμα.  

Σο αίτθμα αυτό δεν ζγινε δεκτό απ΄ τθν πλευρά μασ και ςιμερα Παραςκευι 18.3.16, 

επιςκζφτθκε τθν πολεοδομία αντιπροςωπεία του υλλόγου μασ, απαιτώντασ να δοκοφν όλα τα 

ςτοιχεία που είναι υποχρεωμζνθ να τθρεί θ πολεοδομία ςτο αρχείο τθσ, το αργότερο μζχρι τθν 

Δευτζρα 21.3.16. 

Σαυτόχρονα με επιςτολι που κα κατατεκεί ςτθν πολεοδομία κα ηθτθκεί να μασ 

γνωςτοποιθκεί το ζγγραφο (και θ θμερομθνία αυτοφ) με το οποίο ηθτικθκαν οι φάκελοι απ’ τουσ 

ιδιοκτιτεσ και τουσ παραχωρικθκαν.  

ε κάκε περίπτωςθ μασ προκαλεί ιδιαίτερα αρνθτικι εντφπωςθ το γεγονόσ ότι οι φάκελοι 

του Αρχείου, ενόσ τόςο γνωςτοφ και επιβαρυμζνου ηθτιματοσ, δόκθκαν ςτουσ ιδιοκτιτεσ και 

βρίςκονται για μζρεσ (!!!) εκτόσ Πολεοδομίασ χωρίσ καν θ υπθρεςία να γνωρίηει πότε πρόκειται 

να επιςτραφοφν (!!!)  
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