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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1052/3.10.2019 Ερώτηση με θέμα: 
           «Εικόνα εγκατάλειψης στα Αναφιώτικα της Πλάκας»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1052/3.10.2019 Ερώτησης του Βουλευτή 
κ. Νικήτα Κακλαμάνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η περιοχή «Αναφιώτικα» χωροθετείται στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης και 
περιλαμβάνεται στο τμήμα της παλιάς πόλεως Πλάκας, που σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1469/1950, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός διατηρητέος τόπος με την υπ΄ αρ. 
24946/26.8.1967 (ΦΕΚ 606/Β/3.10.1967) Υπουργική Απόφαση και προστατεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. 

Η ανωτέρω περιοχή εντάσσεται στον Κηρυγμένο Αρχαιολογικό Χώρο πέριξ της 
Ακρόπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. ΦΟ1/12970/503 (ΦΕΚ 387/Β/5.7.1983) «Κήρυξη 
Αρχαιολογικών Χώρων γύρω από την Ακρόπολη» και στον Αναοριοθετημένο Αρχαιολογικό 
Χώρο της πόλεως των Αθηνών, σύμφωνα με την Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7027/425/2004 (ΦΕΚ 96/Δ/10.2.2004) «Περί της 
Αναοριοθέτησης Αρχαιολογικού Χώρου της πόλεως των Αθηνών». 

Ο οικισμός των Αναφιώτικων κατά την δεκαετία του 1970 περιελάμβανε 84 
οικήματα. Εξ αυτών, τα 75 περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου μετά από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς και 9 παρέμειναν Ιδιωτικά. Εκ των δημοσίων 
ακινήτων, τα 27 πλησιέστερα της Ακροπόλεως κατεδαφίστηκαν προκειμένου να 
αποκατασταθεί η διαδρομή του αρχαίου Περιπάτου και η έκταση που απελευθερώθηκε 
εντάχθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Βορείου Κλιτύος. Εκ των υπολοίπων 48 δημοσίων 
οικημάτων, τα 2 είναι πλέον οικόπεδα, μετά την κατάρρευση των οικημάτων, 13 
παραμένουν κενά ως ετοιμόρροπα και 33 εξακολουθούν να κατοικούνται από συγγενείς 
των παλαιών ιδιοκτητών ή άλλους αυθαίρετους χρήστες, παρά την έλλειψη υποδομών και 
δικτύων.

 Ο σκοπός της απαλλοτρίωσης μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να 
πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι η περιοχή δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως και 
θεωρείται αυθαίρετος οικισμός. Σύμφωνα με το Γραφείο Ιστορικού Κέντρου Αθήνας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατά την εκπόνηση των ειδικών 
κανονιστικών διαταγμάτων για την περιοχή της Πλάκας, τα Αναφιώτικα θεωρήθηκαν 
αναπόσπαστο τμήμα του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, εντάχθηκαν στις διατάξεις 
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προστασίας του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου, εκ προθέσεως όμως στερούμενα 
ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης, λόγω του αρχικού σκοπού απαλλοτρίωσης. 

Σημειωτέoν ότι ορισμένα από τα ακίνητα της περιοχής, πχ τα απαλλοτριωμένα από 
το ΥΠ.ΠΟ.Α. ακίνητα επί της οδού Στράτωνος 15-25, έχουν περιέλθει κατά κυριότητα και 
νομή στα ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας 
βρίσκονται τα εν λόγω ακίνητα, έχει ως αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνο τις εγκρίσεις 
επισκευών μικρής κλίμακας για υγιεινή και χρήση, δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις που 
ισχύουν είναι καθοριστικές για τη διαχείριση των ακινήτων. 

Όσον αφορά στα αιτήματα που θίγονται στην Ερώτηση, σχετικά με την ασφάλεια, το 
φωτισμό, την καθαριότητα και την συντήρηση των μονοπατιών στην περιοχή, αυτά 
άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, της ΔΕΗ και του Δήμου Αθηναίων 
αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προτίθεται να αναλάβει άμεσα 
πρωτοβουλία συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς, ιδιαίτερα με το Δήμο Αθηναίων 
και την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να συνταχθεί ένας οδικός χάρτης για την 
αναβάθμιση της περιοχής των Αναφιώτικων. 

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΙΠΚΑ
2. ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
3. ΔΠΑΝΣΜ
4. ΥΝΜΤΕ Αττικής
5. ΤΑΠΑ
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