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Σχετικά με καταγγελία-διαμαρτυρία του 
Τομεάρχη και Αναπληρωτή Τομεάρχη 
Πολιτισμού της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα παράνομες εργασίες 
στην πρόσοψη θεάτρου «ΕΜΠΡΟΣ».

H υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/235811/24-05-2021 
καταγγελία-διαμαρτυρία του Τομεάρχη και 
Αναπληρωτή Τομεάρχη Πολιτισμού της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΚΟΙΝ.:   

κα Αθανασία 
Αναγνωστοπούλου
Βουλετή ΣΥΡΙΖΑ
κ.Παναγιώτη Σκουρολιάκου
Βουλετή ΣΥΡΙΖΑ
Βουλής 4
105 62, Αθήνα
sia.anag@gmail.com

1.Γρ. Γενικού Γραμματέα 
Πολιτισμού

2. ΓΔΑΜΤΕ 

3. ΔΠΑΝΣΜ

Σε απάντηση του ανωτέρω, σχετικά με καταγγελία-διαμαρτυρία του Τομεάρχη και Αναπληρωτή 
Τομεάρχη Πολιτισμού της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κα Αθανασίας 
Αναγνωστοπούλου, Βουλετή ΣΥΡΙΖΑ και κ.Παναγιώτη Σκουρολιάκου, Βουλετή ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα 
παράνομες εργασίες στην πρόσοψη θεάτρου «ΕΜΠΡΟΣ», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Στις 19-05-2021 ενημερώθηκε τηλεφωνικά η Υπηρεσία μας από πολίτη ότι εκτελούνται 
εργασίες στο ακίνητο επί των οδών Κατσικογιάννη και Ρήγα Παλαμήδου, στην περιοχή Ψυρρή του  
Δήμου Αθηναίων. 

Από τον έλεγχο στο αρχείο μας διαπιστώθηκε ότι το ακίνητο του θέματος έχει χαρακτηριστεί 
από το ΥΠΠΟΑ ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1631/33659/24-07-
1989, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 560/Β/31-07-1989, η οποία αναφέρει: ……χαρακτηρίζουμε ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο το τυπογραφείο επί των οδών Κατσικογιάννη και Ρήγα Παλαμήδου στην Αθήνα, 
Ιδιοκτησίας ΚΕΔ, διότι αποτελεί σταθμό στην πνευματική ζωή της χώρας συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 
του εκδοτικού τομέα. Επίσης αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής εργασιακού χώρου. Χαρακτηρίζεται IN SITU ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας γιατί 
αποτελεί σημαντική μαρτυρία για τον ιδιαίτερο αυτόν εργασιακό χώρο και προσφέρει τη δυνατότητα 
ολοκληρωμένης παρουσίασης της ιστορίας της εξέλιξης της εκτυπωτικής τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού 
της. 

Στη συνέχεια, αυθημερόν (στις 19/05/2021) διενεργήθηκε αυτοψία από υπάλληλο της 
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου (πλατεία 
Αγίων Αναργύρων-Κατσικογιάννη-Ρήγα Παλαμήδου) είχε αποκλειστεί από την Ελληνική Αστυνομία 



με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η προσέγγιση του Μνημείου. 
Στη προσπάθεια ενημέρωσης της υπαλλήλου της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ για τα διαλαμβανόμενα 

στο χώρο και την δυνατότητα προσέγγισης στο κτήριο, για την διαπίστωση του βάσιμου ή μη της 
καταγγελίας, και παρότι δηλώθηκε η ταυτότητα και η ειδικότητα της υπαλλήλου (υπάλληλος της 
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ) όπως και το καθεστώς προστασίας του κτηρίου, ο επικεφαλής της επιχείρησης 
(καθ’ υπόδειξη των Αστυνομικών) την πληροφόρησε ότι ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας και δεν της επετράπη η διέλευση. Περαιτέρω, την ενημέρωσε ότι σχετική δικογραφία 
υπάρχει στην Εισαγγελία καθώς και ότι ο φερόμενος ιδιοκτήτης είναι ενήμερος.  

Παρότι ζητήθηκαν τα στοιχεία του επικεφαλής από την υπάλληλο της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ για 
την ενημέρωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, αυτά δεν της γνωστοποιήθηκαν. Από 
μακροσκοπική παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι εκτελούντο εργασίες τοίχισης των ανοιγμάτων της 
στάθμης ισογείου με τσιμεντόλιθους.

Από δημοσιεύματα στο Τύπο, στις 24-05-2021, η Υπηρεσία ενημερώθηκε ότι εκτελούνται 
επιπλέον εργασίες στο κτήριο και διενεργήθηκε εκ νέου αυτοψία από τον Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ και υπάλληλο της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ, κατά την οποία διαπιστώθηκε 
ότι κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή εκτελούνταν ήδη εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 
μεταλλικών ράβδων στην μεταλλική θύρα, επί της οδού Ρήγα Παλαμήδου ώστε να αποκλειστεί η 
είσοδος στο κτήριο.

Στην συνέχεια η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 235846/24-05-2021 έγγραφο 
ζήτησε, με τον χαρακτήρα του επείγοντος, ενημέρωση από την Εισαγγελία Αθηνών, τον Δήμο 
Αθηναίων και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής α) για τυχόν ενέργειες τρίτων που 
προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στο κτήριο, καθώς και β) για το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του κτηρίου, προκειμένου να δρομολογήσει αρμοδίως τυχόν ενέργειες, στο πλαίσιο των 
προστατευτικών διατάξεων του Ν.3028/2002. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που αναφέρεται στις υποχρεώσεις 
νομέων και κατόχων ακινήτων μνημείων, «Ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την 
άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (…)».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
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Τμ. ΠΝΜΚΠΑ
Χ. Λεβεντάκη, Πολιτικό Μηχανικό

Ο Αν. Προϊστάμενος
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Σταύρος Τσάβαλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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