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Όπσο είλαη γλσζηφ, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ βξίζθεηαη ην πεξίθεκν 
ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ, ζπλνιηθήο εθηάζεσο 217,350 ζηξεκκάησλ, ην νπνίν ν Γήκνο καο ην 

λέκεηαη θαη ην θαηέρεη γηα πεξηζζφηεξν απφ 35 έηε, θαηαβάιιεη δε εηεζίσο απφ ηνλ 
δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία 
ηεο φιεο σο άλσ έθηαζεο, κεηά ησλ επ΄ απηήο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σν Άιζνο απηό έρεη νξηζζεί από ην Ρ..Α. σο Τπεξηνπηθόο Πόινο  αλαςπρήο θαη 
πεξηέρεη πνιιαπιέο  αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη βνεζεηηθά θηήξηα (γήπεδα 

πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, ηέληο, θνιπκβεηήξηα, παηδηθέο ραξέο, απνδπηήξηα, 
ηαηξείν θιπ) ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ από ην ηόηε ΤΠΕΥΩΔΕ θαη ηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, κε δηθέο ηνπο ηερληθέο κειέηεο θαη ηδίσο κε δηθή ηνπο 

ρξεκαηνδόηεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 (1978 έσο 1990). 

Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα νη φιεο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ πξφηππα 

Άιζε πνπ ππάξρνπλ ζην Λεθαλνπέδην, πξνο φθεινο φρη κφλν ησλ δεκνηψλ καο, αιιά 
ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο λενιαίαο νιφθιεξνπ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, φπνπ αζινχληαη 
θαζεκεξηλά ρηιηάδεο αζιεηέο αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηίσλ φισλ ησλ αζιεκάησλ 

(πρ πνδνζθαίξνπ, ηέληο, βφιευ, κπάζθεη, ελφξγαλεο θαη ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, 
θνιπκβεηήξηα, θιπ)  ζηνπο νπνίνπο παξαρσξνχληαη νη εγθαηαζηάζεηο απφ ηνλ Γήκν καο 
, ηφζν γηα πξνπνλήζεηο, φζν θαη γηα δηελέξγεηα αγψλσλ. Δπίζεο ππάξρνπλ εθηεηακέλεο 

εγθαηαζηάζεηο παηδηθψλ ραξψλ, ρψξνη κε  φξγαλα γπκλαζηηθήο γηα ελήιηθεο, ελψ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο θάζε θαινθαίξη ν Γήκνο καο δηνξγαλψλεη  πξνγξάκκαηα Θεξηλνχ 
CAMP, φπνπ κεηέρνπλ εθαηνληάδεο παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηφηε ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,  θαηά 
ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  έιαβαλ φια ηα αλαγθαία κέηξα, 

έγηλαλ νη ζρεηηθέο κειέηεο, ε δε θαηαζθεπή ηνπο έγηλε θαζ΄ φια λφκηκα. Μάιηζηα γηα ηηο 
εθηφο ζρεδίνπ εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ καο νξίσλ,  ηζρύνπλ νη 
ρξήζεηο γεο, όπσο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί κε ην Πξνεδξηθό Δηάηαγκα  από 
6.8.1980 (ΦΕΚ  Δ 475/20.8.1980), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηελ έθηαζε ηνπ Άιζνπο 

Βέτθνπ, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε απηνχ πεξηνρή , ε νπνία θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή Β, 
επηηξέπνληαη εθηφο ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ (ρψξσλ αλαςπρήο θαη εζηίαζεο,  
δηακφξθσζεο ρψξσλ δηα εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ θαη πεξηπαηεηψλ, φπσο αιζψλ, 

πάξθσλ θιπ, δηακφξθσζε παηδηθψλ ραξψλ, εθπαηδεπηεξίσλ θιπ, επηηξέπεηαη ξεηά θαη 
ε δηακόξθσζε θαη αλέγεξζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Επηζεκαίλεηαη όηη  
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ζην άξζξν 2 πεξ. ΙΙΙ ηνπ άλσ Δηαηάγκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη όξνη, ηα 
πνζνζηά θάιπςεο θιπ θαηά ηελ αλέγεξζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  Ελ 

ζπλερεία, κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο απηέο δηαηάμεηο, ην Ειιεληθό Δεκόζην , δηα 
ηνπ ηόηε Τπνπξγείνπ ΠΕΥΩΔΕ θαη δηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, 
πξνέβε ζε κειέηεο θαη ελ ζπλερεία ζε θαηαζθεπή όρη κόλν ησλ αζιεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπ όινπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.  

Μεηά δε ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ,  έγηλε θαζ΄ όια λόκηκα θαη  
ζηαδηαθά θαη ε ειεθηξνδόηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ. 

Όηαλ αλεγείξνλην νη εγθαηαζηάζεηο απηέο (1979-90), ν Γήκνο Γαιαηζίνπ, ην ηφηε 
ΤΠΔΥΩΓΔ θαη  ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ νπδεκία απνιχησο φριεζε είραλ απφ ηηο 
Γαζηθέο Τπεξεζίεο, θαζψο κέρξη ηφηε δελ δηαρεηξίδνληαλ ηελ ελ ιφγσ έθηαζε ε Γ/λζε 

Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο,  αθνχ -φπσο πξναλαθέξζεθε- θαη ην 
Ρ..Α θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα  απφ 6.8.1980 (ΦΔΚ  Γ 475/20.8.1980) θαζφξηδαλ ηελ 
έθηαζε απηή σο Τπεξηνπηθό Πόιν  Αλαςπρήο.  

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ άλσ εγθαηαζηάζεσλ, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 1147/1994 Πξάμε 
ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1110 Α 25/10/94 θαη  ε νπνία 

θήξπμε αλαδαζσηέα  ζπλνιηθή έθηαζε 935,483 ζηξεκκάησλ ζηελ Θέζε Οκνξθνθθιεζηά-
Σνπξθνβνπλίσλ ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ζηελ νπνία 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε έθηαζε ησλ 217,350 ζηξεκκάησλ ηνπ Άιζνπο Βέτθνπ, κε 

απνηέιεζκα  ζήκεξα νη εγθαηαζηάζεηο απηέο λα εκθαλίδνληαη σο 
θαηαζθεπαζκέλεο εληόο δαζηθήο αλαδαζσηέαο εθηάζεσο..  Μάιηζηα ζην 
ζρεδηάγξακκα πνπ επηζπλάπηεηαη ηεο πξάμεσο απηήο θαηαγξάθνληαη σο πθηζηάκελεο νη 

αζιεηηθέο απηέο εγθαηαζηάζεηο. 

Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

ηεο Αζήλαο 2004 ην Κνιπκβεηήξην ηνπ Άιζνπο είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηα αλεμάξηεηα 
πξνπνλεηήξηα ησλ Αγψλσλ, ππήξμε δε ζρεηηθή ζχκβαζε παξαρψξεζεο ρξήζεο κεηαμχ 
ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Αζήλαο 2004, ν νπνίνο Οξγαληζκφο θαη 

πξνέβε ζηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο, εληάζζνληάο ην ζηα έξγα ησλ 
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε  νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο απηέο εθπιεξψλνπλ σο εθ ηεο θχζεψο 
ηνπο θνηλσθειείο ζθνπνχο θαη ζπλάδνπλ απφιπηα κε ηνλ δαζηθφ αλαδαζσηέν ραξαθηήξα 
ηεο φιεο έθηαζεο, φπνπ θαζεκεξηλά αζινχληαη εθαηνληάδεο παηδηά, ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηειεί ρψξν αλαςπρήο ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ. Όπσο πξναλαθέξνπκε νη εγθαηαζηάζεηο 
απηέο απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ πξφηππα Άιζε πνπ ππάξρνπλ ζην Λεθαλνπέδην, πξνο 
φθεινο φρη κφλν ησλ δεκνηψλ καο, αιιά ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο λενιαίαο νιφθιεξνπ ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ. 

Πξνζθάησο,   ν Γηεπζπληήο Γαζψλ Αζελψλ εμέδσζε εηο βάξνο καο ην ππ΄ αξηζκ. 
8/2011 Πξσηφθνιιν Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο απφ ηελ φιε έθηαζε, ελψ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο εμέδσζε ηηο ππ΄ αξηζκ. πξση.. 
1328/16.11.2011,  1329/16.11.2011 θαη 1330/16.11.2011 Απνθάζεηο  κε ηηο  νπνίεο 
δηαηάζζεηαη ε θαηεδάθηζε φισλ ελ γέλεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ Άιζνπο Βέτθνπ  

( αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλνηθηφ ζέαηξν, θνιπκβεηήξην κε ηα γξαθεία θαη ην ηαηξείν, 
θηλεκαηνγξάθνο, ηνπαιέηεο, γξαθεία, αλαςπθηήξηα, ζπξσξείν θιπ ). 



πγθεθξηκέλα, ε ππ΄ αξηζκ. 1328/16.11.2011 απφθαζε θαηεδάθηζεο εθδφζεθε θαηά ηνπ 
Γήκνπ καο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη αθνξά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ 

Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ Άιζνπο, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο 
ΓΓΑ.  Η ππ΄ αξηζκ. 1329/16.11.2011 απφθαζε θαηεδάθηζεο εθδφζεθε θαηά ηνπ Γήκνπ 
καο θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη αθνξά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ αλνηθηνχ ζεάηξνπ, ηνπ 
θνιπκβεηεξίνπ κε γξαθεία θαη ηαηξείν, ηνπ αλαςπθηεξίνπ, ηεο πίζηαο παηηλάδ, ηνπ 

πνδειαηνδξφκηνπ, ηηο ηνπαιέηεο γηα ην θνηλφ, ην εθζεζηαθφ θέληξν, κία ιίκλε θαη ην 
ζπξσξείν ηνπ Άιζνπο, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ην ηφηε ΤΠΔΥΩΓΔ. Σέινο ε ππ΄ 
αξηζκ. 1328/16.11.2011 απφθαζε θαηεδάθηζεο εθδφζεθε κφλν θαηά ηνπ Γήκνπ καο θαη 

αθνξά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ  Γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ θαη ησλ γεπέδσλ ηέληο, ηνπ ζεξηλνχ 
θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ Άιζνπο, νη νπνίεο 
θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηηο Τπεξεζίεο καο. 

Καηά ησλ απνθάζεσλ απηψλ ν Γήκνο Γαιαηζίνπ αζθεί φια ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα 
κέζα ελψπησλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ, πιελ φκσο νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο δελ 

κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ζηελ νπζία ηνπ, νχηε λα άξνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
πξάμεσλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε φηη νη άλσ απνθάζεηο θαηεδάθηζεο 
θνηλνπνηήζεθαλ απφ ηελ εθδνχζα αξρή γηα ηηο θαηά λφκν ελέξγεηεο κεηαμχ άιισλ  ζηελ 

ΓΔΗ, ΟΣΔ, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο θαη θαηεδάθηζεο Απζαηξέησλ, ζην νηθείν 
Αζηπλνκηθφ Σκήκα θιπ. Η  ΓΔΗ θαη ν ΟΣΔ  δε ήδε κε έγγξαθά ηνπο καο έηαμαλ 
νιηγνήκεξε πξνζεζκία, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο ζα πξνβνχλ ζε δηαθνπή ησλ 

αληίζηνηρσλ παξνρψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Άιζνπο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ. 

Ο Γήκνο Γαιαηζίνπ κε ζρεηηθέο επηζηνιέο, ηδίσο δε κε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο  ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο (Γεληθφ Γξακκαηέα 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, Γ/ληή Γαζψλ Αζελψλ, Δηδηθφ Γξακκαηέα Γαζψλ 

ΤΠΔΚΑ, Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θιπ)  εμέζεζε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 
αηηήζεθε ηελ άκεζε θαη νξηζηηθή επίιπζε απηνχ, πιελ φκσο φινη νη ζπλαξκφδηνη θνξείο 
νπδέλ έπξαμαλ κέρξη ζήκεξα. 

Απφ φια ηα αλσηέξσ εθηεζέληα θαηαδεηθλχεηαη φηη είλαη άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 
εμεχξεζε κίαο νξηζηηθήο ιύζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ άλσ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έγηλαλ κε ρξήκαηα 
ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 
θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ηεο αζινύκελεο λενιαίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

θηλδπλεύνπκε όινη λα γίλνπκε κάξηπξεο ηνπ «κεγαιείνπ» ηεο Ειιεληθήο 
Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, όπνπ ε κία Τπεξεζία ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ  
θαηεδαθίδεη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θαηαζθεύαζε άιιε Τπεξεζία 
ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη δε κε ρξήκαηα ηνπ θνξνινγνύκελνπ  Ειιεληθνύ 

Λανύ!!!!  

Με ηελ παξνχζα καο επηζηνιή, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνπο θ.θ. Βνπιεπηέο ηεο Β΄ 

Δθινγηθήο Πεξηθέξεηαο Αζελψλ, αθελφο κελ απνζθνπνχκε ζηελ πιήξε επί ηνπ ζέκαηνο 
ελεκέξσζή ζαο, αθεηέξνπ δε αηηνχκεζα ηελ παξέκβαζή ζαο ζηα πιαίζηα ησλ  
θαζεθφλησλ ζαο,  ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επεμεξγαζία κίαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

Σζίξνο Κπξηαθνο 


