
 

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020 

Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 

Προσ τον Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,  

Υπουργό Εςωτερικών και Υπουργό Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Τροφίμων 

Θζμα: Βοτανικόσ κήποσ Διομήδουσ, το δημόςιο δάςοσ ζγινε ιδιωτική επιχείρηςη; 

Όπωσ διαβάηουμε ςτθν επίςθμθ ςελίδα ςτα κοινωνικά δίκτυα του Βοτανικοφ Κιπου 

Διομιδουσ  Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ Ν.Π.Ι.Δ. «ο Κιποσ δεν είναι δθμόςιοσ χώροσ οφτε ζχει 

δθμόςιο χαρακτιρα. Δεν ζχει τθν παραμικρι ςχζςθ με το Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνών πζραν τθσ αιγίδασ που του παρζχει αυτό. Το Ίδρυμα που ςτθρίηει τον 

Βοτανικό Κιπο είναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου και ο χώροσ του Κιπου είναι 

ιδιωτικόσ και προςτατεφεται από τον Νόμο.» Επιπλζον μασ ενθμερϊνει ότι «Στθν καφετζρια 

μπορεί να κακίςει κανείσ χωρίσ κανζνα πρόβλθμα. Το κυλικείο κα λειτουργεί κανονικά. 

Μζχρι εκεί όμωσ. Ο υπόλοιποσ χώροσ του Κιπου κα παραμζνει κλειςτόσ (τα 

ςαββατοκφριακα)». 

Τα ςαββατοκφριακα ο κιποσ δζχεται πλζον επιςκζψεισ μόνο από οργανωμζνεσ ομάδεσ για 

ςυμμετοχι ςτα εγκεκριμζνα προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Όπωσ προκφπτει 

μια από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι  τα ‘νζα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για 

αρπακτικά πτθνά ‘Wild Raptor Experience’’. 

Ερωτοφνται οι κκ. Υπουργοί: 

1. Πωσ ζχει χαρακτθρίςει το Δαςαρχείο τθ ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ του Βοτανικοφ 

Κιπου; Σε ποιον ανικει θ εν λόγω ζκταςθ (1.860 ςτρζμματα); 

2. Επιτρζπεται θ κάκε είδουσ παράςταςθ, κζαμα ι ςυναφι δραςτθριότθτα με 

ςυμμετοχι ηϊων ςτθ χϊρα μασ; 

3. Από ποια χρονιά ξεκινάει το ςυγκεκριμζνο κλθροδότθμα να ζχει ελλείμματα; Από 

ποια δθμόςια αρχι ελζγχονται τα οικονομικά του ςτοιχεία; 

4. Ποιοσ είναι ‘υπόλογοσ’ για τα ελλείμματα; Πωσ ‘δεςμεφεταιϋθ Διοικθτικι Επιτροπι 

του Ν.Π.Ι.Δ. ςτισ περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ ελλειμμάτων; 

Αιτοφμαι την κατάθεςη των παρακάτω εγγράφων: 

1. Τον Οργανιςμό του Ν.Π.Ι.Δ. Βοτανικόσ Κιποσ Διομιδουσ και το Ιδρυτικό ΦΕΚ. 

2. Τθν Πράξθ Χαρακτθριςμοφ τθσ εν λόγω ζκταςθσ από το Δαςαρχείο. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1374

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

335

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/11/2020



 

3. Τθν Πράξθ Παραχϊρθςθσ τθσ δαςικισ ζκταςθσ από το τότε Υπουργείο Γεωργίασ ςτο 

Ίδρυμα. 

4. Τθν εκδοκείςα άδεια για τθν πραγματοποίθςθ του προγράμματοσ περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ για αρπακτικά πτθνά ‘Wild Raptor Experience’ που πραγματοποιείται 

τα ςαββατοκφριακα εντόσ του Βοτανικοφ Κιπου. 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτήσ 

 

Κρίτων Αρςζνησ 




