
 

Ακινα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ την κα. Τπουργό Παιδείασ & θρηςκευμάτων 

Θζμα: “Ειςιτήριο ςτον Κήπο Διομήδουσ ςημαίνει αποκλειςμόσ κατοίκων τησ δυτικήσ 

Αθήνασ ςτο πράςινο, την αναψυχή και τον καθαρό αζρα” 

Οι κάτοικοι τθσ Δυτικισ Ακινασ που υποφζρουν από το ΧΥΤΑ Φυλισ, τθν μεταφερόμενθ 

ρφπανςθ από το Θριάςιο και τθν ζλλειψθ χϊρων πραςίνου, ζχουν ςαν ελάχιςτο 

αντιςτάκμιςμα λίγουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ πραςίνου, όπωσ είναι ο Κιποσ Διομιδουσ. 

Δυςτυχϊσ, το ΕΚΠΑ, με μια εκτόσ τόπου και χρόνου απόφαςθ, ςχεδιάηει τθν επιβολι 

ειςθτθρίου ειςόδου ςτον Κιπο.  

Ο Βοτανικόσ Κιποσ Ιουλίασ & Αλεξάνδρου Διομιδθ βρίςκεται ςτο Χαϊδάρι ςτισ βόρειεσ 

πλαγιζσ του όρουσ Αιγάλεω και καταλαμβάνει ζκταςθ 1.860 ςτρεμμάτων (ο μεγαλφτεροσ 

ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ). Αποτελεί ΝΠΙΔ υπό τθ αιγίδα και διαχείριςθ του ΕΚΠΑ. Το πρόςφατο 

ψιφιςμα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Χαϊδαρίου αναφζρει ότι: “το Δθμοτικό Συμβοφλιο 

εκφράηει τθν πλιρθ αντίκεςθ του με ενζργειεσ επιβολισ αντιτίμου ειςόδου ςτον Διομιδειο 

Βοτανικό Κιπο. Κάτι τζτοιο κα ζκανε δυςχερι  τθν επίςκεψθ οικογενειϊν ςτον Κιπο ςε 

κακθμερινι ι ςυχνι βάςθ και κα ακφρωνε τθν κατοχυρωμζνθ λειτουργία του ωσ δθμόςιο 

και κοινό αγακό. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο να πραγματοποιιςει 

όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ, περιλαμβανομζνων μαηικϊν κινθτοποιιςεων, για τθν 

προάςπιςθ τθσ ελεφκερθσ ειςόδου των πολιτϊν ςτον Διομιδειο Κιπο”. 

Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: 

1. Επιβεβαιϊνει τισ ανθςυχίεσ του Διμου Χαϊδαρίου ωσ ανωτζρω για τθν επιβολι 

αντιτίμου ςτον Διομιδειο Βοτανικό Κιπο; Καταδικάηει τθν απόφαςθ αυτι του 

ΕΚΠΑ; Τι μζτρα κα πάρει για τθν ακυρωςι τθσ; 

2. Τι εναλλακτικζσ επιλογζσ εξζταςε το ΕΚΠΑ για τθν χρθματοδότθςθ των 

λειτουργικϊν εξόδων του Κιπου; Με τι κριτιριο προχϊρθςε ςε αυτι τθν επιλογι; 

Εφόςον αδυνατεί να καλφψει το κόςτοσ λειτουργίασ του Κιπου, κα ιταν το ΕΚΠΑ 

διατεκιμζνο να παραχωριςει τον Κιπο Διομθδουσ ςτον Διμο Χαιδαρίου; 
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