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Ενημερωτικό σημείωμα για την επιτροπή "Συνεργασία για το Περιβάλλον"
Π Ρ Ο Σ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Α.
Ενημερωτικό Σημείωμα
Παπαδάκη Κωνσταντίνου, μέλους του Δ.Σ.
Συνεδρίασε δύο φορές μέχρι σήμερα (2.09.2008 και 16.09.2008) η «Συνεργασία για το
Περιβάλλον», την οποία έχουν συστήσει, ύστερα από πρωτοβουλία της Υπερνομαρχίας Αττικής,
δώδεκα φορείς μεταξύ των οποίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Τον Δ.Σ.Α. εκπροσωπεί κατ' εντολή του Προέδρου ο γράφων.
Στις προαναφερόμενες συνεδριάσεις συζητήθηκαν τα εξής :
Α) Στην πρώτη (2.09.2008) οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές, έγινε καταγραφή των κυριότερων
μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του Λεκανοπεδίου και συμφωνήθηκε η υπεράσπιση των
ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει. Στη συνέχεια, προγραμματίστηκε η παρουσίαση των
κυριότερων ελεύθερων και διεκδικούμενων χώρων της Αττικής, με όλες τις νομικές και
περιβαλλοντικές πτυχές τους στις επόμενες συνεδριάσεις, η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων τους (σε
επαφή και με φορείς και επιτροπές πολιτών) και η εκπόνηση προτάσεων.
Β) Κατ' ακολουθία, στην επόμενη συνεδρίαση (1.09.2008) παρουσιάστηκε, από τον εκπρόσωπο του
Ε.Μ.Π. και αντιπρύτανη, μέλος της επιτροπής κ. Ιωάννη Πολύζο, με έντυπο, οπτικό και ηλεκτρονικό
υλικό ο χώρος «Πάρκο Γουδή - Ιλισσός». Κατά την παρουσίαση, η οποία ήταν διεξοδική και
αναλυτική, καθώς το θέμα έχει επεξεργασθεί ομάδα εργασίας του Ε.Μ.Π. καταγράφτηκαν ως
σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν περιβαλλοντικά τον χώρο αφενός η συνεχιζόμενη και
μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες λειτουργία (όχι για αθλητικούς σκοπούς) του γηπέδου
Μπάντμιγκτον, το οποίο έχει στην πράξη ρυμοτομήσει και διαιρέσει το πάρκο και έχει γίνει
παράγοντας υποβάθμισής του (ασφαλτόστρωση, αυτοκινητόδρομοι, χώροι στάθμευσης - όλα
αυθαίρετα) και αφετέρου η πρόσφατα εγκριθείσα χωροθέτηση κτιρίου 28.000 τ.μ. για αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ. περίπου στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Κατεχάκη.
Συμφωνήθηκε να εκδοθεί ανακοίνωση της επιτροπής, το σχέδιο της οποίας θα συνταχθεί από τον
παρουσιάσαντα και στη συνέχεια θα δοθεί στους εκπροσωπούμενους φορείς προς έγκριση.
Στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί ο χώρος «Ποικίλον Όρος».
Άλλοι χώροι που έπονται προς συζήτηση στην επιτροπή: Πάρκο Τρίτση, Ελληνικό, Ελαιώνας,
Υμηττός, Τουρκοβούνια κλπ.
Επισυνάπτονται ενημερωτικά έντυπα από τη λειτουργία της επιτροπής.
Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε δύο φορές το μήνα (κάθε μεθεπόμενη Τρίτη). Θα ακολουθεί η
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απαιτούμενη εκ μέρους μου κατά καιρούς ενημέρωση και
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση και διανομή στους συμβούλους.
Αθήνα, 23/9/2008
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