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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4393/5.4.2022 Ερώτηση με θέμα: 
«Ανάγκη για κατοχύρωση των όρων προστασίας του τοπικού περιβάλλοντος, των 
αρχαιολογικών ευρημάτων, των Οχυρών του Πολεμικού Ναυτικού και της Σκοτεινής 
Κάμερας στην Πέρδικα της Αίγινας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4393/5.4.2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. 
Κυριάκου Βελόπουλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η χερσόνησος της Πέρδικας χωρίζεται σε δύο παράλληλα ακρωτήρια, εκ των οποίων το 
βόρειο καταλαμβάνεται από τον κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο οικισμό της 
Πέρδικας (Υ.Α. Α/Φ31/53883/5080/74/5-3-1976, ΦΕΚ 621/τ.Β΄/7-5-1976), ενώ στο νότιο 
κατασκευάσθηκαν λίγο πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οχυρωματικά έργα (πυροβολεία) για 
την κάλυψη του Πειραιά, διαμορφώνοντας τη θέση σε Ναυτικό Οχυρό και αλλάζοντας ριζικά τη 
μορφή του χώρου. 

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, τη χρήση του χώρου του 
ακρωτηρίου κατά την αρχαιότητα μαρτυρεί η ανεύρεση κεραμικής των προϊστορικών, 
ιστορικών, υστεροβυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται η 
ύπαρξη θαλαμοειδών τάφων των μυκηναϊκών χρόνων που ερευνήθηκαν πριν από τον πόλεμο 
από τον αρχαιολόγο G.Welter. Το νεκροταφείο φαίνεται ότι αναπτυσσόταν στην περιοχή του 
δυτικού άκρου του ακρωτηρίου

Από τις εγκαταστάσεις του Νότιου Ναυτικού Οχυρού της Πέρδικας διατηρούνται και είναι 
ορατά πολυβολεία, μία σειρά από κανονιοβολεία, υπόγειες στοές, βοηθητικά κτίσματα, που 
καλύπτουν σχεδόν όλη την έκταση του ακρωτηρίου, τεκμήρια της ιστορίας των νεώτερων 
χρόνων. Τα γερμανικά οχυρά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκονται στο ευρύτερο 
περιβάλλον του οικισμού της Πέρδικας. 

Αναφορικά με το Ερώτημα για τον χαρακτηρισμό ή μη των οχυρών ως μνημείων, 
σύμφωνα με την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, στις 24.12.2014 η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού ζήτησε την εκκίνηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού των οχυρών, ενώ στις 
24.12.2015 κατέθεσε εκ νέου σχετικό υπόμνημα για το θέμα στο Γραφείο Υπουργού 
Πολιτισμού. Με το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/354360/32026/ 
6459/11.12.2015 έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ προς τη Διεύθυνση 
Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων και το Ταμείο Εθνικού Στόλου του Γενικού Επιτελείου 
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Ναυτικού, ζητήθηκε η συνεργασία και η διάθεση τυχόν τοπογραφικού ή άλλου υλικού 
(φωτογραφίες Αρχείου, σχέδια εγκαταστάσεων κ.λπ.) για την σύνταξη του φακέλου και τον 
προγραμματισμό επιτόπιας αυτοψίας. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού, με το υπ΄ αριθ. Φ. Κ68-69/878/16/6.6.2016 έγγραφο και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
749/25.5.2016 Πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΤΕΣ, ενημέρωσε ότι: «…. Κατόπιν 
των παραπάνω δεν διαπιστώνεται σκοπιμότητα ούτε υπάρχει σύμφωνη γνώμη ….. για 
υποβολή αιτήματος περί χαρακτηρισμού ως νεώτερων μνημείων των ερειπωμένων κτισμάτων 
που περιβάλλονται στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΤΕΣ, στην θέση «ΠΕΡΔΙΚΑ» ν. Αίγινας του 
πρώην Ναυτικού Οχυρού» και η διαδικασία δεν προχώρησε. 

Αναφορικά με το ερώτημα παραχώρησης της εν λόγω έκτασης στον Δήμο Αίγινας, 
επισημαίνεται ότι το θέμα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, δεδομένου ότι η έκταση του Ναυτικού Οχυρού, ιδιοκτησίας 
του Ταμείου Εθνικού Στόλου, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση και οπτική επαφή με τον 
κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο οικισμό της Πέρδικας και επιπλέον στην περιοχή 
μαρτυρούνται αρχαία κατάλοιπα, για οποιαδήποτε εργασία στην εν λόγω περιοχή απαιτείται η 
έγκριση των αρμόδιων οργάνων του ΥΠΠΟΑ, βάσει των διατάξεων του ν. 4858/2021. Έως 
σήμερα, δεν έχει περιέλθει σχετικό αίτημα από τον αρμόδιο φορέα στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
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