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Αθήνα,  27 Ιουνίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

          ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέµα: «Κυριότητα Αθλητικών Εγκαταστάσεων και άλλων Χώρων του 
Δήµου Ιλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο ‘Αντώνης Τρίτσης’» 

Το 1980 παραχωρήθηκαν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 136,650 
στρέµµατα έκτασης, τα οποία µε το άρθρο 14 του Ν.2880/2001 
παραχωρήθηκαν για χρήση στον Δήµο Ιλίου. Η έκταση αυτή σήµερα 
περιλαµβάνει το Δηµοτικό Στάδιο του Δήµου Ιλίου, το Γήπεδο 
Ποδοσφαιρικών Ακαδηµιών, τον χώρο πρόσβασης των δύο γηπέδων και τον 
περιβάλλοντα χώρο τους, τον χώρο εκδηλώσεων των Πολιτιστικών και 
Εθνικοτοπικών Συλλόγων και Αθλητικών Σωµατείων, καθώς και το φυτώριο 
του Δήµου.  

Από τότε έως σήµερα πραγµατοποιήθηκαν πλήθος παρεµβάσεων του Δήµου 
µε σκοπό τη λειτουργικότητα των χώρων αυτών, την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας αθλητών και θεατών, καθώς και τη συµµόρφωση στην κείµενη 
νοµοθεσία για τη διεξαγωγή των αγώνων. Το Δηµοτικό Στάδιο Ιλίου 
ανακατασκευάστηκε και ανακαινίστηκε πλήρως, µε χλοοτάπητα 
προδιαγραφών UEFA, ελαστικό τάπητα (ταρτάν) προδιαγραφών IAAF 
(Διεθνής Οµοσπονδία Στίβου) και φιλοξενεί αγώνες ποδοσφαίρου εθνικών 
κατηγοριών και αγώνες στίβου περιφερειακού επιπέδου.  

Από τις 9 Αυγούστου 2016, που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4414/2016, όλοι οι 
ανωτέρω χώροι περιέρχονται στον Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», όπως περιγράφεται στο άρθρο 53, µε συνέπεια 
να εµποδίζεται η απρόσκοπτη χρήση τους από τους ενδιαφερόµενους και η 
συντήρησή τους από τις υπηρεσίες του Δήµου. 



Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν χώροι που κάνει χρήση ο Δήµος Ιλίου και οι 
πολίτες του επί 30 και πλέον έτη, όπως το γήπεδο µπάσκετ επί της οδού 
Ελευσινίων Μυστηρίων, το οποίο κατασκευάστηκε το 1996 µε 
χρηµατοδότηση του Δήµου Ιλίου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου προχώρησε 
στη µελέτη για την µετατροπή του εν λόγω γηπέδου από ανοικτό γήπεδο 
µπάσκετ σε ανοικτό κολυµβητήριο προπονητικού χαρακτήρα, που θα 
περιλαµβάνει τους αναγκαίους χώρους για τη λειτουργία του, προκειµένου 
να εξυπηρετεί την προπόνηση και την ανάπτυξη της κολύµβησης. Το 2015 το 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ενέκρινε το έργο ως προς τη 
λειτουργικότητά του µε το υπ΄αριµθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/
270219/15948/1508/319/06-11-2015 έγγραφο. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν χώροι, όπως το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 επί της 
Λεωφόρου Φυλής, το οποίο χρησιµοποιούν εκατοντάδες αθλούµενοι, το 
Αµαξοστάσιο του Δήµου και ο χώρος που στεγάζεται η Διεύθυνση 
Διαχείρισης Απορριµµάτων και Πρασίνου του Δήµου, καθώς και ο χώρος που 
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Μπίµπιζα και Ελευσινίων Μυστηρίων, ο 
οποίος έχει προταθεί στο ΕΣΠΑ ως Πράσινο Σηµείο Ανακύκλωσης.  

Στις 26.05.2017, το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ιλίου, µε την υπ’ αριθµ. 
168/2017 απόφασή του, «καταγγέλλει και καταδικάζει τις αυθαίρετες 
παρεµβάσεις της Κυβέρνησης να αφαιρέσει ύψιστης σηµασίας χώρους του 
Δήµου µε το άρθρο 53 του Ν.4414/2016, ζητά να επιστρέψουν άµεσα οι 
παραπάνω χώροι για χρήση στον Δήµο, για να µπορούν αφενός να τους 
χρησιµοποιούν απρόσκοπτα όλοι οι πολίτες και φορείς της πόλης και 
αφετέρου ο Δήµος Ιλίου να µπορεί να συνεχίσει να παρέχει τις υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες του, και καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη 
να υλοποιήσει τη δέσµευσή του και να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση 
που να αποκαθιστά το σύνολο του προβλήµατος που έχει προκληθεί». 

Με βάση να ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  

-Προτίθεστε να προχωρήσετε σε νοµοθετική ρύθµιση - όπως ζητά ο Δήµος 
Ιλίου - προκειµένου να επιστρέψουν στην κυριότητα του Δήµου οι χώροι που 
του έχουν αφαιρεθεί µε το άρθρο 53 του Ν.4414/2016 και λαµβάνοντας 
υπόψιν ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» καταλαµβάνει 
συνολική έκταση περίπου 1.200 στρεµµάτων ;  

-Ποια η πρόθεσή σας σχετικά µε τη λειτουργία κολυµβητηρίου επί της οδού 
Ελευσινίων Μυστηρίων µε δεδοµένο ότι η έκδοση οικοδοµικής άδειας και η 



δηµοπράτηση του έργου έχουν ανασταλεί από τη µέρα που τέθηκε σε ισχύ ο 
Ν. 4414;  

-Ποια η πρόθεσή σας σχετικά µε τη δηµιουργία Πράσινου Σηµείου 
Ανακύκλωσης στον Δήµο Ιλίου  µε δεδοµένο ότι το σηµείο που έχει προταθεί 
στο ΕΣΠΑ έχει βρεθεί µε τον Ν.4414 εκτός κυριότητας του Δήµου και µε 
ορατό τον κίνδυνο να µείνουν αναξιοποίητα τα προβλεπόµενα κονδύλια;  

-Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη πρόσβαση των 
πολιτών, των Αθλητικών Σωµατείων, των Πολιτιστικών και Εθνικοτοπικών 
Συλλόγων και Φορέων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήµου Ιλίου µέσα 
σε συνθήκες ασφάλειας οι οποίες  - συν τοις άλλοις - προϋποθέτουν τη 
δέουσα συντήρηση ώστε να ανταποκρίνονται στους κανόνες που θέτει η 
κείµενη νοµοθεσία  για τη διεξαγωγή των ως άνω δραστηριοτήτων;  

                                                                                        Ο ερωτών 
Βουλευτής 
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