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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου στον Alpha 9.89  

για το Πάρκο Τρίτση 
 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος παραχώρησε συνέντευξη για τα προβλήματα λειτουργίας του 

Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», στο ραδιόφωνο του Alpha 9.89 και στην εκπομπή 

«Σύνταξη» με το δημοσιογράφο Δημήτρη Γκόλια. 

 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συνέντευξης: 

 

• Ο Φορέας Διαχείρισης, που υπήρχε από το 2002, διαχειρίστηκε ανεπιτυχώς το Πάρκο. Το 

2016, η τότε κυβέρνηση δημιούργησε ένα νέο Φορέα, αγνοώντας τρία πράγματα: α) 

εφάρμοσε το ίδιο αποτυχημένο μοντέλο, β)ο νέος Φορέας δεν είχε στη διάθεσή του 

επιστημονικό και ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, γ) δεν είχε, επίσης, στη  διάθεσή 

του μηχανολογικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή, όπως διαθέτουν για τις δικές τους 

ανάγκες οι Δήμοι. 

• Πολλές φορές λαμβάνονται αποφάσεις για τα πιο σοβαρά θέματα με κομματικά κριτήρια. 

Είναι προφανές ότι η κάθε κυβέρνηση ήθελε να διορίσει τους δικούς της ανθρώπους στο 

Πάρκο Τρίτση. 

• Στο άρθρο 56 του Ν.4414/2016 προβλέπεται ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στο 

Πάρκο Τρίτση είναι ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, εισπράττει απευθείας 

από τη ΔΕΗ τα ανταποδοτικά τέλη από ακίνητα που βρίσκονται εντός του χώρου ευθύνης 

του και είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρά ταύτα, 

εξακολουθούσε ο Δήμος να κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μέχρι τη στιγμή που 

ο Φορέας κάλεσε την αστυνομία και οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό 

τμήμα, απλώς επειδή έκαναν συντήρηση σε μια αντλία γεώτρησης. Τότε το Δ.Σ του 

Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου πήρε απόφαση να μη ξαναμπεί στο Πάρκο.  

• Χωρίς νερό, δεν υπάρχει Πάρκο. Πρέπει να γεμίζουν πάντα οι λίμνες, να ποτίζονται τα 

δέντρα. Δεν γνωρίζουμε αν οι υπεύθυνοι του Φορέα έχουν προβεί στις κατάλληλες 

ενέργειες, για να διαπιστώσουν, αν και τι είδους πρόβλημα υπάρχει στην υδροδότηση, για 

να το επιλύσουν.  

• Το Πάρκο δεν είναι επισκέψιμο από την ώρα που θα δύσει ο ήλιος και μετά. Χρειάζεται 

φωτισμό, χρειάζεται φύλαξη. Μικρές ομάδες νεαρών επιτίθενται σε επισκέπτες για να τους 

κλέψουν. Αδέσποτα σκυλιά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα.  

 

Ίλιον, 28.08.2019 
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• Το 2014 εκπονήσαμε μελέτη για τις λειτουργικές δαπάνες του Πάρκου, την οποία 

καταθέσαμε στον τότε Υπουργό Γιάννη Μανιάτη. Το 2016, ο κ. Σκουρλέτης έκανε περικοπή 

πόρων 750 χιλιάδων ευρώ από τους Δήμους της Αττικής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 

η λειτουργία του. Αυτοί οι πόροι αφορούν λειτουργικές δαπάνες και πρέπει να 

μεταφερθούν σε όποιον αναλάβει τη διαχείρισή του. Για την κάλυψη των υπόλοιπων 

αναγκών, θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση. Το θέμα είναι να ληφθούν οι σωστές 

αποφάσεις για το Φορέα που θα διαχειριστεί το Πάρκο. 

• Σε ένα χρόνο από την ημέρα που θα μας παραδοθεί, το Πάρκο θα βρίσκεται σε πολύ 

καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα θα μιλά όλη η Ελλάδα για αυτό. Το Πάρκο θέλει 

αγάπη. Θέλει ενδιαφέρον.  

 
 

*Ολόκληρη η συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου στο παρακάτω link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtpTYN2-klQ&feature=youtu.be 
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