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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 17.02.2020, ενέκρινε κατά 

πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα ενάντια στην παραχώρηση του αιγιαλού στο Σκαραμαγκά: 

«Με μια αιφνιδιαστική και εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση, η Βουλή των 

Ελλήνων ψήφισε κατά πλειοψηφία, την Τετάρτη 12.02.2020, διάταξη με την οποία παραχωρείται το 

δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον 

μελλοντικό αγοραστή των Ναυπηγείων.  

Με τον τρόπο που περιγράφεται η ζώνη του αιγιαλού προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και η 

Προβλήτα 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά. Η παραχώρηση της Προβλήτας 4 για μελλοντική χρήση των 

Ναυπηγείων είναι ένα πολύ σοβαρό σφάλμα διότι, εκτός ότι αποτελεί το μοναδικό δημόσιο χώρο της 

Δυτικής Αθήνας με πρόσβαση στην θάλασσα, πολύ απλά όλα αυτά τα 65 χρόνια δεν αποτέλεσε ποτέ 

τμήμα των Ναυπηγείων και δεν έχει καν λειτουργική ενότητα με την υπόλοιπη έκταση.  

Η έκταση αυτή, 220 στρεμμάτων, προέκυψε στο παρελθόν από την καταπάτηση της παραλίας (100 

στρέμματα) και το παράνομο μπάζωμα-επιχωμάτωσης στη θάλασσα (120 στρέμματα), ανακτήθηκε από 

το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από δικαστική απόφαση και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο με την ρητή και έγγραφη δέσμευση πως 

μετά το πέρας αυτή της χρήσης θα παραχωρηθεί για αξιοποίηση είτε στο Δήμο Χαϊδαρίου, είτε στην 

Περιφέρεια Αττικής.  

Η παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο Χαϊδαρίου για αξιοποίηση προς όφελος των δημοτών και των 

κατοίκων της Δυτικής Αθήνας αποτέλεσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το αίτημα αυτό είναι 

ομόφωνο στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, ενώ πρόσφατα έλαβε σχετική ομόφωνη 

απόφαση και ο ΑΣΔΑ, που εκπροσωπεί και τους 7 Δήμους της Δυτικής Αθήνας.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του στην επιλογή της κυβέρνησης να χαρίσει 

σε κάποιον «αυριανό επενδυτή» στα ναυπηγεία, έκταση που δεν ανήκει στα ναυπηγεία, αλλά ανήκει στο 

ελληνικό δημόσιο. Από την πλευρά μας, θα υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία του Δήμου Χαϊδαρίου για 

την αποτροπή της παραχώρησής της, στηρίζοντας το πάνδημο αίτημα για αξιοποίηση της Προβλήτας 4 

για την δημιουργία χώρου αναψυχής προς όφελος των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας.» 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

 Στον τοπικό τύπο 

 Στο διαδίκτυο    

  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης 


