
 

     

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021 

                                

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

           τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ/Ο Υφυπουργού Αθλητισμού) 

  

Θέμα: «Ανάπλαση του ΣΕΦ» 

 

Η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κα Χριστίνα Τσιλιγκίρη, σε συνέντευξή της 

αναφορικά με το σχέδιο για την ανάπλαση του ΣΕΦ αναφέρθηκε σε ένα ολιστικό πλάνο 

ανάπτυξης και ανάπλασης όλου του σταδίου, όχι μόνο της κεντρικής αρένας, αλλά και για 

άλλα 400 στρέμματα που βρίσκονται στο Φαληρικό Όρμο. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Τσιλιγκίρη «Πολύ σύντομα το πλάνο ανάπλασης και 

ανάπτυξης, σε συνεργασία με την περιφέρεια, θα δώσει και τη δυνατότητα της οικονομικής 

βιωσιμότητας σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της χώρας. Η ανάπτυξη αυτή αναφέρεται 

σε ανάπτυξη νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών, και φυσικά 

ανάπλαση της μαρίνας και ενοποίηση με τον Φαληρικό Όρμο. Το ΣΕΦ βρίσκονταν εκτός 

προγραμματισμού ανάπλασης», ενώ στη συνέχεια δήλωσε «Στόχος είναι το ΣΕΦ τα 

επόμενα είκοσι χρόνια να έχει οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Το δύσκολο κομμάτι 

ήταν να μπορέσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι 

από την πρώτη μέρα. Τις επόμενες ημέρες θα δείτε να ανακοινώνεται ένα κομμάτι από την 

ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Πολύ σύντομα θα δούμε και τις συνεργασίες με 

τους φορείς της πόλης για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και των υποδομών». 

Η υλοποίηση του σχεδίου, όπως ενημερωνόμαστε, θα βασιστεί στην ανάπτυξη τεσσάρων 

βασικών αξόνων: αθλητισμός, πολιτισμός, περιβάλλον και αναψυχή που θα εξελιχθούν 

ταυτόχρονα και ισόρροπα για να μετατρέψουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας «σε 

υπερσύγχρονο στάδιο και παράλληλα ευχάριστο χώρο αθλητισμού και αναψυχής που θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του πολίτη του σήμερα.»  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4272

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

495

Ημερομ. Κατάθεσης:

17/2/2021



Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο Πειραιάς διαθέτει μόλις 1,56 τμ πρασίνου/κάτοικο, 

ενώ η Αθήνα έχει 2,55 τμ πρασίνου/κάτοικο, την ίδια στιγμή που τα ελληνικά και 

ευρωπαϊκά στάνταρντ απαιτούν 8 τμ/κάτοικο.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Έχει ολοκληρωθεί το Master Plan για το ΣΕΦ; Αν ναι, παρακαλώ να μας 

προσκομιστεί. 

2. Αν όχι, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί; 

3. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ανάπλαση του ΣΕΦ έχει 

ολοκληρωθεί; Αν ναι παρακαλώ να μας προσκομιστεί. 

4. Πώς θα αναβαθμιστεί, όπως δηλώθηκε στη συνέντευξη τύπου, το περιβαλλοντικό 

πρόσημο της περιοχής; 

5. Ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου ΣΕΦ; 

6. Τι ακριβώς προβλέπεται για το υφιστάμενο χώρου πρασίνου που υπάρχει στο 

ΣΕΦ; 

                                                           Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




