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Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε πολίτης διαµαρτυρόµενος για προβλήµατα
ελλιπούς καθαριότητας και προστασίας του αρχαιολογικού πάρκου Ακαδηµίας
Πλάτωνος, καθώς και για τις επιπτώσεις στις αρχαιότητες από τη λειτουργία
παρακείµενων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Η συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος
χαρακτηρίστηκε το 1979 ως άλσος, ενώ από το 2000 ορίζεται ως αρχαιολογικό
άλσος. Πρόκειται για χώρο µε ελεύθερη πρόσβαση και ορατές αρχαιότητες σε
ορισµένα σηµεία, όπου η καθαριότητα και η φροντίδα του ανήκουν στην αρµοδιότητα
του ∆ήµου Αθηναίων, µε εξαίρεση τις θέσεις των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Οι
αρχαιολογικές διατάξεις προβλέπουν την προηγούµενη έγκριση του υπουργείου
Πολιτισµού στις περιπτώσεις εγκατάστασης/λειτουργίας επιχειρήσεων και της
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, τόσο εντός αρχαιολογικών χώρων, όσο και
κοντά σε αρχαιότητες. Τέλος, το τοπίο προστατεύεται και από την ενσωµατωµένη
στο εθνικό δίκαιο Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Τοπίου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε επανειληµµένως αυτοψίες και
διαπίστωσε την πληµµελή καθαριότητα, την εγκατάσταση αστέγων στο πάρκο και
οικογενειών Ροµά σε γειτονική ιδιοκτησία, λόγω της απουσίας περίφραξης και
φύλαξης του άλσους. Σχετικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων παρατηρήθηκε
αυθαίρετη χρήση µουσικής και κατάληψη κοινοχρήστου χώρου µε την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων, χωρίς την προηγούµενη αδειοδότηση του υπουργείου
Πολιτισµού. Η Αρχή επεσήµανε στις υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων και στην Γ’
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του
χώρου ως φυσικού και ταυτόχρονα πολιτιστικού τοπίου, (πεδίο εφαρµογής της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου), απαιτείτο εντατικότερη και συστηµατικότερη
συνεργασία των συναρµόδιων φορέων για την επαρκή φροντίδα του, την ανάδειξη
των αρχαιοτήτων, καθώς και για τη σύννοµη λειτουργία των ΚΥΕ.
Ο Συνήγορος πρότεινε τη σύσταση ειδικού µόνιµου συνεργείου καθαρισµού των
αρχαιολογικών πάρκων σε συνεργασία µε τον εκάστοτε αρµόδιο δήµο (Ετήσια
Έκθεση 2006 σελ. 259-260), αλλά και την τοποθέτηση επαρκούς αριθµού κάδων
απορριµµάτων. Επίσης, εισηγήθηκε την περίφραξη και µόνιµη φύλαξη του χώρου,
τη συστηµατική διενέργεια αστυνοµικών ελέγχων, τη µετεγκατάσταση των κατοίκων
Ροµά σε κατάλληλο χώρο και τέλος, την εφαρµογή της υγειονοµικής νοµοθεσίας από
τα καταστήµατα, σε διαφορετική περίπτωση την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων.
Οι συναρµόδιες υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν σε σηµαντικό βαθµό στις προτάσεις
της Αρχής. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, σε συνεδρίασή του το 2011,
ενέκρινε την ανάδειξη και ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδηµίας
Πλάτωνος. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν εργασίες ταξινόµησης του αρχαιολογικού
υλικού που φυλάσσεται στις παλαιές αποθήκες του πάρκου. Επίσης,
κατασκευάστηκε νέα µόνιµη περίφραξη φυλακείου εισόδου, αποµακρύνθηκαν οι
άστεγοι, ενώ οι οικογένειες Ροµά εγκατέλειψαν το χώρο. Παράλληλα, καθιερώθηκε
τόσο η διενέργεια τακτικών αστυνοµικών ελέγχων όσο και ο καθηµερινός καθαρισµός
από µόνιµο συνεργείο του δήµου µε επαρκή τοποθέτηση παντός είδους κάδων.
Τέλος, ανακλήθηκε η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το ένα εκ των δύο ΚΥΕ,
ενώ για το άλλο δεν εγκρίθηκε ανάλογη άδεια.
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