
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 
Φ57/447483/295142/11471/3862 
Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου 

περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αρ-

γυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περι-

φέρειας Αττικής.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποί-

ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα».

2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2106) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 και 39 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) και τον ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/
Α/1-4-2016).

5. Το ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».

6. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/49610/ 
28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον 
περιορισμό των τριών υπογραφών».

7. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/
Φ26/30526/1557/11-6-2012 (ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/14-06-2012) 

«Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώ-
ρου στο λόφο «Αγίας Άννας», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας 
Αττικής».

8. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/
Φ26/41549/2082/11-6-2012 (ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/14-06-2012) 
«Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού 
χώρου στο λόφο «Πανί», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας 
Αττικής», η οποία τροποποιήθηκε με την υπουργική 
απόφαση ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ26/51776/
23861/3492/1722/9-4-2013 (ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/24-4-2013) 
«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ 
Α1/Φ26/41549/2082/11-6-2012 "Έγκριση κήρυξης ορι-
οθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο "Πανί" 
Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής».

9. Την υπουργική απόφαση 2290π.ε./477/2-2-1972 
(ΦΕΚ 134/Β/15-2-1972) «Περί κηρύξεως διατηρητέων 
μνημείων Αττικής», με την οποία είχε χαρακτηρισθεί ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο ναός Εισοδίων της Θε-
οτόκου Τραχώνων.

10. Την ομόφωνη ως προς την κήρυξη και οριοθέτηση 
και την κατά πλειοψηφία ως προς τα όρια του αρχαιο-
λογικού χώρου γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο-
λογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθ. 
36/3-10-2017 Συνεδρία του.

11. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΤΦΚ/404133/ 
39437/1670/233/10-10-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογί-
ου της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε και οριοθετούμε ως αρχαιολογικό χώρο 
περιοχή που εκτείνεται στους Δήμους Αλίμου και Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης, ΠΈ. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περι-
φέρειας Αττικής, για λόγους προστασίας και ανάδειξης 
των εγκείμενων αρχαιοτήτων, που χρονολογούνται από 
τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. 
Η ανωτέρω έκταση περιλαμβάνει ικανό αριθμό αρχαίων 
μνημείων (οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα, ιερά, τμήματα 
αρχαίων οδών, εργαστηριακές εγκαταστάσεις, θέατρα 
κ.ά.) εντός των γεωγραφικών ορίων των αρχαίων αττι-
κών δήμων του Αλιμούντος και του Ευωνύμου. Η ένταξη 
των μνημείων στην οριοθέτηση, βάσει έρευνας πεδίου, 
επιτρέπει την προστασία και ανάδειξή τους σε ιστορική, 
αισθητική και λειτουργική ενότητα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ο αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται από την πολυγω-
νική γραμμή, όπως αυτή σημειώνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3 ....130, 131, 

1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων σε 
Ε.Γ.Σ.Α. '87 του συνημμένου πίνακα:

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.   
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 30 Οκτωβρίου 2017

Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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