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Aρ. πρωτ. αναφοράς: 3832/04-03-05 
Αρ. πρωτ.  εγγράφου: 3832/05/2.13 
Πληροφορίες: Μ. Παινέση,  Ντ. Πετούση  

      Ηµεροµηνία: 12-10-2011 
 
 
 
1. Προς την  
Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Αιόλου 1 και Πελοπίδα 
105 55 Αθήνα 
 
2. Προς τη 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας 
∆ήµου Αθηναίων 
Ι. Οδός 151 
122 41 Αθήνα 
Fax: 210-3454703 
 
3. Προς τη 
∆ιεύθυνση Πρασίνου- Κηποτεχνίας  
∆ήµου Αθηναίων 
Κανελλοπούλου 5  
11 525 Γουδί 
Fax: 210-7481506 
 
4. Προς τη 
∆ιεύθυνση Αδειών Καταστηµάτων και Θεαµάτων 
∆ήµου Αθηναίων 
Λιοσίων 22 
104 38 Αθήνα 
Τηλ. 210- 5277030-5277036 
Φαξ.210-5278029-5278095 
 
5. Προς το  
∆ιευθυντή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
Αρµοδίου 16 
Τ.Κ. 10552 - Αθήνα 
Τηλέφωνο: 2103243611-12 και 2103243616 
ΦΑΞ: 2103259077 
 
 
6. Προς το 
Α.Τ. Κολωνού 
Λαοδάµαντος 1-3 
104 44 Αθήνα 
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Κοινοποίηση:  
 
Κύριο  
Θεόδωρο Λιβάνιο 
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αθηναίων  
Λιοσίων 22 
104 38 Αθήνα 
Τηλ: 210 5277604-605  
Φαξ: 210 5249623 
 
Κυρία  
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 
Γενική ∆ιευθύντρια Αρχαιοτήτων 
& Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
Υπουργείο Πολιτισµού 
Μπουµπουλίνας 20-22 
10682 Αθήνα 
 
Κύριο 
**** 
 
Θέµα: Έγγραφη αναφορά προς τον «Συνήγορο του Πολίτη» (αρ. πρωτ. 
3832/04-03-05) σχετικώς µε ελλιπή καθαριότητα,  προστασία και ανάδειξη 
του αρχαιολογικού πάρκου Ακαδηµίας Πλάτωνος καθώς και µε προβλήµατα 
από µη σύννοµη λειτουργία Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
έναντι του πάρκου 
 
 
 
Σχετ:  
 
1. Η υπ’ αρ. 134954/21-04-96 άδεια λειτουργίας του ∆ήµου Αθηναίων για το  ΚΥΕ 

«****»   
2. Η υπ’ αρ. 115311/2005 άδεια λειτουργίας του ∆ήµου Αθηναίων για το  ΚΥΕ          

«****» 
3. Η υπ’ αρ. Φ22/1/4698/21-09-2005 άδεια λειτουργίας της Γ΄ ΕΠΚΑ για το 

κατάστηµα «****» 
4. Η υπ’ αρ. Φ22/1/3715/25-07-1995 απόρριψη από την Γ’ ΕΠΚΑ του αιτήµατος   

της κας ****, ιδιοκτήτριας του ΚΥΕ «****»,  για τοποθέτηση Τ/Κ σε Κ/Χ.  
5. Η υπ’ αρ. Φ22/1/2388/08-06-2006 απόρριψη από την Γ΄ ΕΠΚΑ  του αιτήµατος  

της κας ****, ιδιοκτήτριας του ΚΥΕ «****»,  για τοποθέτηση Τ/Κ σε Κ/Χ σε 
επαφή µε τον Κηρυγµένο Αρχαιολογικό Χώρο της Ακαδηµίας Πλάτωνος 

6. Η υπ’ αρ. Φ22/1/911/23-02-2006 άδεια τοποθέτησης Τ/Κ της Γ΄ ΕΠΚΑ σε Κ/Χ για 
«****»  

7. Η υπ’ αρ. 36275/05 άδεια χρήσης Κ/Χ της κ. **** από το ∆ήµο Αθηναίων 
8. Η υπ’ αρ 142164/17-11-2005 ανάκληση της υπ’ αρ. 36275/05 άδειας χρήσης Κ/Χ 

της κ. **** από το ∆ήµο Αθηναίων 
9. Η υπ’ αρ. 58063/08-09-06 άδεια λειτουργίας µουσικής  του κ. ****, ιδιοκτήτη  

του ΚΥΕ «****» µε ισχύ αορίστου χρόνου 
10. Το υπ’ αρ. 89613/11-07-05 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κηποτεχνίας και      

Πρασίνου του ∆ήµου Αθηναίων 



 

 3 

11. Το υπ’ αρ. Φ1/3/5575/07-02-2007 ανακοινοποιούµενο  στις 08-05-07 στο ορθό 
έγγραφο της Γ΄ΕΠΚΑ προς το ΣτΠ 

12. Το υπ’ αρ. 085968/14-06-07 έγγραφο της ∆/νσης Αδειών Λειτουργίας 
Καταστηµάτων και Θεαµάτων του ∆ήµου Αθηναίων προς το ΣτΠ  

13. Το υπ’ αρ. 093963/28-06-2007 έγγραφο του  4ου ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου 
Αθηναίων προς τον αναφερόµενο  

14. Το υπ’ αρ. 104811/13-07-07 έγγραφο της ∆/νσης Αδειών Λειτουργίας 
Καταστηµάτων και Θεαµάτων του ∆ήµου Αθηναίων προς το ΣτΠ 

15. Το υπ’  αρ. Φ1/3/5759/27-07-07 έγγραφο της Γ΄ ΕΠΚΑ προς τον αναφερόµενο 
16. Το υπ’ αρ. Φ1/3/4550/08-08-07  έγγραφο της Γ΄ΕΠΚΑ προς το ΣτΠ 
17. Το υπ’ αρ. 127077/26-10-07 έγγραφο της ∆/νσης Αδειών Λειτουργίας   

Καταστηµάτων και Θεαµάτων του ∆ήµου Αθηναίων προς το ΣτΠ  
18.  Η από 30-08-06 διενεργηθείσα αυτοψία και η σχετική  έκθεση αυτοψίας του ΣτΠ 
19.  Η από 12-09-06 διενεργηθείσα αυτοψία και η σχετική  έκθεση αυτοψίας του ΣτΠ 
20.  Οι  από 05 και 06-09-07 διενεργηθείσες αυτοψίες και οι σχετικές εκθέσεις 

αυτοψίας του Σ τ Π 
21. Η από 13-09-2007 επαναληπτική αυτοψία της Αρχής και η σχετική έκθεση 
22. Το υπ’ αρ. 3832/05/2.5/10-10-2006 έγγραφο της Αρχής 
23.  Το υπ’ αρ. 3832/05/2.8/24-05-07 έγγραφο της Αρχής 
24.  Το υπ’ αρ. 096270/03/07/2007  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κηποτεχνίας & 

Πρασίνου του ∆ήµου Αθηναίων 
25. Το υπ’ αρ. 3832/05/2.13/04-12-07 έγγραφο της Αρχής προς τη Γ΄ΕΠΚΑ 
26. Το υπ’ αρ. 1635/03-06-08 έγγραφο της Αρχής προς τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. 
27. Το από 15-10-08 (αρ. πρ. εισερχ. 17157/15-10-08) υπόµνηµα του αναφερόµενου 

προς το ∆΄ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Αθηναίων, κοινοποιούµενο και στο 
ΣτΠ 

28. Οι από 12, 13 και 14-09-2011 τηλεφωνικές επαφές της Αρχής µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων και την Γ΄ ΕΠΚΑ  

 
 
Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,  

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την καταπολέµηση 
της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας (Ν. 3094/2003) διερευνά, όπως 
ήδη γνωρίζετε,  την υπ’ αρ. 3832/04-03-05  αναφορά του κ. ****, σχετικά µε:   
 
α) προβλήµατα ελλιπούς καθαριότητας, προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού 
πάρκου Ακαδηµίας Πλάτωνος και β) επιπτώσεις στην προστασία των αρχαιοτήτων 
από τη λειτουργία δύο καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). 
  
Στο διάστηµα των πεντέµισι  ετών από την υποβολή αυτής, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει 
απευθυνθεί επανειληµµένως προς τις αρµόδιες για την υπόθεση υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού, καθώς και του ∆ήµου Αθηναίων, 
επικεντρώνοντας την έρευνά της  τόσο στην προστασία του Αρχαιολογικού Άλσους, 
όσο και στη νοµιµότητα λειτουργίας των καταγγελλόµενων ΚΥΕ πλησίον του Άλσους. 
Τα προβλήµατα,  όπως καταγράφηκαν από τη µέχρι τώρα διερεύνηση, αφορούν 
ζητήµατα καθαριότητας, προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων, καθώς επίσης 
ζητήµατα πρασίνου, δηµόσιας υγείας,  ασφάλειας  και  ποιότητας ζωής εν γένει.  
 
Προς διευκόλυνσή σας  ο Συνήγορος του Πολίτη σας εκθέτει στο σηµείο αυτό το 
συνολικό ιστορικό της υπόθεσης καθώς και τις διαπιστώσεις του όπως προέκυψαν  
τόσο από τη µέχρι τώρα διαθέσιµη αλληλογραφία, όσο και από τη διενέργεια 
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επαναλαµβανόµενων επιτόπιων ελέγχων του κατά το παρελθόν (βλ. Ετήσια Έκθεση 
2006 κεφ. Οργανωτικές Προτάσεις, σ. 259).  
 
Στο πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγµατοποίησε -
µεταξύ άλλων -  πέντε επιτόπιους ελέγχους (από  30-08-06, 12-09-06,  05/06-09-07 
και 13-09-07) - των οποίων οι διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί λεπτοµερώς στα υπό 
στοιχ. 18-21 σχετικά.  
 
Ι. Οι παρατηρήσεις και τα συνολικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη διενέργεια 
των αυτοψιών σε συνδυασµό µε τη διεξαχθείσα υπηρεσιακή αλληλογραφία, 
συνοψίζονται  ως ακολούθως:  
 
Α. Σε ό,τι αφορά τη νοµιµότητα λειτουργίας των δύο ΚΥΕ επί της οδού Ευκλείδου 52 
και 48 διαπιστώθηκε η συµµόρφωση αυτών ως προς ορισµένα εκ των 
καταγγελλόµενων ζητηµάτων, σχετικά µε τη χρήση µουσικής και την αυθαίρετη 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (Κ/Χ) µε τραπεζοκαθίσµατα (Τ/Κ) εντός του Άλσους 
και εντός αδόµητου απερίφρακτου οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟ. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τονιστεί ότι το πρώτο εκ των δύο αναφεροµένων ΚΥΕ, αν και είχε 
εφοδιαστεί (τουλάχιστον για το έτος 2006) µε τις απαραίτητες άδειες 
λειτουργίας/χρήσης Κ/Χ του ∆ήµου Αθηναίων και την έγκριση της  Ι΄ ΕΠΚΑ για την 
ανάπτυξη των Τ/Κ, δεν είχε εξασφαλίσει µέχρι σήµερα -βάσει των διαθέσιµων 
στοιχείων του φακέλου- την προηγούµενη  αδειοδότηση  του ΥΠ.ΠΟ. για τη 
λειτουργία  του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π∆ 180/79  και των 
άρθρων 10 και 14 του ν. 3028/2002 για τη λειτουργία ΚΥΕ πλησίον αρχαιολογικών 
χώρων. Το γεγονός αυτό καθιστά µη σύννοµη την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας από 
το ∆ήµο Αθηναίων. Αντιθέτως, το ΚΥΕ επί της οδού 48 µε την παλαιότερη επωνυµία 
«****» διέθετε τις  υπό στοιχ. 2 και 3 άδειες του ∆ήµου Αθηναίων και  του ΥΠ.ΠΟ. 
αντίστοιχα. 
 
Πιο συγκεκριµένα, βάσει των διενεργηθέντων επιτόπιων ελέγχων της Αρχής δεν 
διαπιστώθηκε τοποθέτηση Τ/Κ εντός του Άλσους, ούτε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας 
ΥΠ.ΠΟ, όπως είχε διαπιστωθεί κατά το παρελθόν από τις υπηρεσίες (βλ. τα υπό 
στοιχ. 11, 15 και 16  σχετικά έγγραφα της Γ΄ ΕΠΚΑ), αλλά και από τον αναφερόµενο. 
Επίσης, δεν παρατηρήθηκε η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους από το ΚΥΕ «****». Όσον αφορά στην εκποµπή µουσικής, δεν διαπιστώθηκε 
κατά την από 05-09-07 αυτοψία η χρήση µουσικής στο ΚΥΕ «****», ενώ στο  ΚΥΕ 
«****» η χρήση µουσικής ήταν σε χαµηλή ένταση και σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα 
στη σχετική άδεια για τη λειτουργία «στερεοφωνικού συγκροτήµατος µε ενισχυτή 
µικρής ισχύος ή ενός ακορντεόν», µε εξαίρεση ότι το κατάστηµα διατηρούσε ανοιχτά 
παράθυρα και πόρτες, κατά παράβαση του αναφερόµενου στην άδεια όρου. 
Αναρτηµένη πινακίδα πληροφορούσε για την ύπαρξη ζωντανής µουσικής το Σάββατο, 
γεγονός που επιβεβαίωσε προφορικώς ο υπεύθυνος του καταστήµατος. 
 
Β. Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα και καθαριότητα του πρασίνου, αλλά και την 
προστασία των αρχαιοτήτων του Άλσους και συγκεκριµένα των τµηµάτων, όπου 
βρίσκονται  τα θεµέλια του Περίστυλου Κτιρίου του 4ου αι. π.Χ. και η Ιερά Οικία 
Γεωµετρικών Χρόνων αντίστοιχα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
Σε όλους τους προηγούµενους ελέγχους της Αρχής πλην του τελευταίου (βλ. υπό 
στοιχ. 21 σχετ.), η καθαριότητα και στα δύο τµήµατα του Άλσους υπήρξε εντελώς 
ανεπαρκής. Εντοπίστηκε πλήθος συσσωρευµένων απορριµµάτων παντός είδους και 
ξερών χόρτων, ιδιαίτερα πλησίον της Ιεράς Οικίας,  αλλά και σε τάφρους και 
κοιλώµατα που διαµορφώνονται στο έδαφος, ενίοτε δε παρατηρήθηκε και πρόβληµα 
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έντονης δυσοσµίας λόγω περιττωµάτων και λοιπών ακαθαρσιών. Επίσης, 
παρατηρήθηκε η προσωρινή, αλλά και µόνιµη εγκατάσταση προσώπων ευαίσθητων 
κοινωνικών οµάδων εντός του Άλσους και σε όµορο οικόπεδο. ∆ιαπιστώθηκε ακόµη η 
απουσία φύλαξης και εποπτείας του χώρου. Στο τµήµα του Άλσους, όπου βρίσκεται 
το Περίστυλο Κτίριο, διαπιστώθηκε η απουσία περίφραξής του, αλλά και η άµεση 
ανάγκη  για την κατασκευή αυτής. Αναγκαία επίσης κρίθηκε η συµπλήρωση της 
περίφραξης του τµήµατος του Άλσους όπου βρίσκεται η Ιερά Οικία. Επιπλέον, ο 
επιτόπιος έλεγχος κατέδειξε ότι για την αποτελεσµατική προστασία του χώρου, των 
αρχαιοτήτων και της δηµόσιας υγείας  απαιτείται ο τακτικότατος καθαρισµός του και 
η καθιέρωση µόνιµης φύλαξής του. 
 
Μολονότι τα απορρίµµατα δεν περιορίζονταν στα µη ορατά σηµεία του πάρκου, 
ωστόσο, η γενική εικόνα του λοιπού χώρου πρασίνου κρίθηκε εν πολλοίς 
ικανοποιητική ως προς το θέµα της καθαριότητας. Όσον αφορά δε στην περιποίηση 
του πρασίνου, διαπιστώθηκε η ικανοποιητική και τακτική φροντίδα της βλάστησης. 
Επιπροσθέτως, η κατάσταση του τµήµατος του Άλσους, όπου βρίσκεται η  Ιερά 
Οικία, όπως αυτή καταγράφηκε ειδικότερα κατά την τελευταία αυτοψία της Αρχής, 
αξιολογήθηκε ως βελτιωµένη και ικανοποιητική όσον αφορά την καθαριότητα του 
περιβάλλοντος χώρου του µνηµείου, δεδοµένου του καθαρισµού που είχε προηγηθεί 
πρόσφατα από συνεργείο της ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Αθηναίων. Ωστόσο, δεν ισχύει 
το ίδιο και για το τµήµα του Άλσους, όπου βρίσκεται το Περίστυλο Κτίριο. Πάντως η 
γενική εικόνα παρακµής του Αρχαιολογικού Πάρκου, η οποία συναρτάται κυρίως µε 
την ελλιπή καθαριότητα και πληµµελή φύλαξη του χώρου, αποτελούσε σύµφωνα και 
µε παλαιότερα δηµοσιεύµατα παγιωµένη κατάσταση. 
 
ΙΙ. Από τη µελέτη των εγγράφων των συναρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. και του 
∆ήµου Αθηναίων, καθώς και την ανταλλαγή  απόψεων µε το κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης 
Πρασίνου και Κηποτεχνίας κατά την από   06 -09-07 αυτοψία της Αρχής,  προέκυψαν 
τα εξής:  
 
Επιβεβαιώθηκαν  η  παντελής έλλειψη οιασδήποτε φύλαξης και αστυνόµευσης του 
αρχαιολογικού πάρκου, καθώς και η έντονη ρύπανση και καταστροφή αυτού και του 
εξοπλισµού του (παγκάκια, κολώνες φωτισµού, ποτιστικό σύστηµα) από την 
εγκατάσταση περιθωριοποιηµένων κοινωνικών οµάδων (αλλοδαπών, Ροµά, χρηστών 
ναρκωτικών ουσιών κλπ). Επισηµάνθηκε  επίσης εκ µέρους του ανωτέρω κλιµακίου 
του ∆ήµου Αθηναίων η απουσία αποχετευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή, µε 
αποτέλεσµα:  α)  τη δηµιουργία ανθυγιεινών εστιών από λιµνάζοντα ύδατα και β) την 
εγκατάσταση των παραπάνω οµάδων στο στεγασµένο χώρο εντός του µνηµείου της 
Ιεράς Οικίας, µε παραβίαση και καταστροφή της περίφραξης κατά τους χειµερινούς 
µήνες που τα κοιλώµατα γεµίζουν από τα όµβρια ύδατα. Επιπλέον, τονίσθηκε από 
κοινού η ανάγκη να συµπεριληφθεί τουλάχιστον ο περιβάλλων χώρος της Ιεράς 
Οικίας (κοίλωµα) στον περιφραγµένο αρχαιολογικό χώρο, όπως και να κατασκευαστεί 
ανάλογη περίφραξη που να περιλαµβάνει τον περιβάλλοντα χώρο του Περίστυλου 
Κτιρίου. Κατά την άποψη της Αρχής, πιο ενδεδειγµένη και αποτελεσµατική λύση θα 
ήταν η κατασκευή ολοκληρωµένης περίφραξης και η καθιέρωση οργανωµένης, 
µόνιµης φύλαξης του πάρκου.  
 
∆εδοµένου ότι  στο µεταξύ έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την 
τελευταία έγγραφη επικοινωνία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, ο Συνήγορος του 
Πολίτη επικοινώνησε πρόσφατα τηλεφωνικώς µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, 
ζητώντας στοιχεία για τυχόν νεώτερες εξελίξεις επί του ζητήµατος, για την αποδοχή 
των προτάσεών του  και εν γένει για την κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα.  
 



 

 6 

ΙΙΙ. Σας γνωρίζουµε ακολούθως όσα προέκυψαν από την επικοινωνία αυτή:  
 
Σύµφωνα µε την από 12-09-11 προφορική ενηµέρωση εκ µέρους του Προϊσταµένου 
του Τµήµατος Κάδων της ∆/νσης Καθαριότητας, ισχύουν τα ακόλουθα: Το τελευταίο 
διάστηµα η υπηρεσία προέβη στην τοποθέτηση επιπλέον κάδων εντός του πάρκου 
και γύρω από αυτό,  τόσο επιστυλίων  όσο και κάδων ανακύκλωσης  στην είσοδο του 
πάρκου. Επίσης τοποθετήθηκαν εντός του πάρκου πέντε κάδοι οργανικών 
απορριµµάτων. Μολονότι ο υφιστάµενος αριθµός των κάδων θεωρείται επαρκής κατά 
την κρίση της υπηρεσίας, δεν αποκλείεται η προσθήκη επιπλέον κάδων για την 
αποτελεσµατικότερη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου.  
 
Σύµφωνα µε την από 13-09-11 προφορική επικοινωνία της Αρχής µε το Γραφείο 
Αλσών,  Πλατειών και Νησίδων της ∆/νσης Καθαριότητας, δεν υφίσταται πλέον 
ζήτηµα ρύπανσης εντός του πάρκου, την καθαριότητα του οποίου έχει επωµιστεί 
συνεργείο  2-3 ατόµων σε καθηµερινή βάση.  Οι οικογένειες των Ροµά  που ήταν 
εγκατεστηµένες παλαιότερα σε όµορη ιδιοκτησία, έχουν εγκαταλείψει το χώρο. Το 
πρόβληµα ωστόσο των αστέγων, που βρίσκουν καταφύγιο στο εν λόγω πάρκο 
παραµένει. ∆εν κατέστη, ωστόσο, δυνατή η ενηµέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη 
εκ µέρους του 4ου διαµερίσµατος για το τµήµα του πάρκου  που περικλείεται από τις 
οδούς Κρατύλου-Μοναστηρίου-Ευκλείδου,  έναντι των ΚΥΕ.  
 
Σύµφωνα µε την από 13-09-11 ενηµέρωση εκ µέρους του Τµήµατος Χορήγησης 
Αδειών της ∆/νσης Αδειών Καταστηµάτων και Θεαµάτων έχουν χορηγηθεί άδειες 
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ευκλείδου 48 
και 52 µε αρ. 59433/26-04-2010 και  134954/21-04-97  στα ονόµατα **** και **** 
αντίστοιχα.  Το δεύτερο εκ των οποίων διαθέτει και άδεια χρήσης µουσικής. ∆εν 
κατέστη, ωστόσο, δυνατή η επικοινωνία µε το Τµήµα Ανάκλησης Αδειών, παρά τις 
επανειληµµένες προσπάθειες της Αρχής (13-09-11, 21-09-11, 11-10-11), προκειµένου 
να διαπιστωθεί εάν τα παραπάνω ΚΥΕ είναι σε νόµιµη λειτουργία σήµερα.  
 
Σύµφωνα µε την από 14-09-11 προφορική ενηµέρωση εκ µέρους της Γ΄ ΕΠΚΑ 
παρασχέθηκε η διαβεβαίωση ότι η εικόνα του Αρχαιολογικού Άλσους έχει βελτιωθεί 
σηµαντικά κατά το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αναφοράς έως σήµερα. 
Ειδικότερα, δεν υφίσταται πλέον εγκατάσταση αλλοδαπών ή αθίγγανων σε αυτό 
ύστερα από την αποµάκρυνσή τους, ωστόσο, παρατηρείται η κατάληψη του άλσους 
από αστέγους. Επίσης, έχει περιφραχθεί µε συρµατόπλεγµα όλος ο αρχαιολογικός 
χώρος, συµπεριλαµβανοµένου και του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς 
∆ράκοντος και Μοναστηρίου, ενώ έχει εγκριθεί η περαιτέρω θωράκιση του χώρου µε 
βαριά περίφραξη (σχήµα λόγχης). Το έργο της περίφραξης  έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
και έχει επιλεγεί και ο µειοδότης. Τέλος, το ΚΑΣ στην από 02/08/11 συνεδρίασή του 
ενέκρινε την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και την ενοποίηση της Ακαδηµίας 
Πλάτωνος (πρβλ. και το από 02-08-11 δελτίο τύπου αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΠΟΤ).  
 
Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, οι περισσότερες από τις διαπιστώσεις της Αρχής 
που καταγράφονται αναλυτικά στο παρόν δεν ανταποκρίνονται πλέον στην επί του 
παρόντος ισχύουσα κατάσταση, διότι, σύµφωνα µε τις παραπάνω πρόσφατες 
τηλεφωνικές επικοινωνίες των χειριστριών της υπόθεσης κ.κ. Μ. Παινέση και Ν. 
Πετούση µε τους αρµοδίους υπαλλήλους, οι οποίες µένει να επιβεβαιωθούν και 
εγγράφως, έχουν αλλάξει τα δεδοµένα (αποµάκρυνση οµάδων που διαβιούσαν στο 
αρχαιολογικό άλσος, συστηµατική καθαριότητα του πάρκου από σταθερό συνεργείο 
του ∆ήµου, τοποθέτηση κάδων σε όλη την έκταση του πάρκου, καθώς και 
εγκατάσταση περίφραξης σε όλη την έκταση του χώρου).  
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την έγγραφη επιβεβαίωση των ως άνω 
νεότερων στοιχείων, όπως επίσης και για την παροχή συµπληρωµατικής 
πληροφόρησης σχετικά µε οποιαδήποτε εξέλιξη στην εν λόγω υπόθεση και ειδικότερα  
σε ό, τι αφορά:  
 
α)  στη νοµιµότητα λειτουργίας των ΚΥΕ επί της οδού Ευκλείδου, 
β) στην επαρκή φροντίδα και καθαριότητα όλων των τµηµάτων του αρχαιολογικού 
άλσους κατά το τελευταίο διάστηµα και 
γ) την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού άλσους Ακαδηµίας Πλάτωνος 
κατόπιν της από 02-08-11 σχετικής γνωµοδότησης του ΚΑΣ, προκειµένου ο 
Συνήγορος του Πολίτη να έχει πλήρη εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης και να 
εκτιµήσει τα περιθώρια περαιτέρω διαµεσολάβησής του στην υπόθεση αυτή.    
 
Με τη βεβαιότητα ότι θα έχουµε την άµεση ανταπόκρισή σας, παραµένουµε στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 

Με τιµή 
 
 
 
       Ιωάννης Π. Σαγιάς  
       Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


