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Οι Πρόεδροι και οι Πρυτάνεις των παραπάνω φορέων που συνυπογράφουµε το 

Μνηµόνιο Συνεργασίας έχοντας διαπιστώσει: 

Ότι οξύτατο πρόβληµα για το Λεκανοπέδιο, µετά µάλιστα τη φωτιά που 

κατέστρεψε τον εθνικό δρυµό της Πάρνηθας, έχει καταστεί η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος. 

Ότι ελάχιστοι είναι οι ελεύθεροι χώροι  πρασίνου και κοινωνικής εξυπηρέτησης 

που έχουν αποµείνει στο Λεκανοπέδιο. 

Ότι σε κάθε υπεύθυνο φορέα επιβάλλεται να ξεφύγει πλέον από τις διακηρύξεις 

και ανταποκρινόµενος στο λαϊκό αίτηµα να περάσει στη δράση για να προστατευθούν 

οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

Αποφασίζουµε: 

- Να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να συντονίσουµε τη δράση µας για να 

διασώσουµε όλους τους ελεύθερους χώρους (δηµόσιους και ιδιωτικούς) που 

έχουν αποµείνει, για να αξιοποιηθούν µε βάση και τις προτάσεις των οικείων 

δήµων και να γίνουν πάρκα και άλση, χώροι πολιτισµού, χώροι ξεκούρασης και 

ξεγνοιασιάς, αναψυχής και περιπάτου, χώροι που θα παίζουν τα παιδιά και θα 

αθλούνται οι νέοι.  

- Να διεκδικήσουµε  την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. 

- Να έχουµε ενεργό και διεκδικητική παρουσία  για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων. 

- Να συµβάλλουµε στη ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 

κινητοποίησή τους για τα θέµατα του περιβάλλοντος. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η πρωτοβουλία µας, που θα φέρει την 

επωνυµία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», θα αποβλέπει:  

Στη θεσµική κατοχύρωση των ελεύθερων χώρων ως και των χώρων 

αστικού και περιαστικού πρασίνου µέσα από το µηχανισµό των Γενικών 

Πολεοδοµικών Σχεδίων και του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. 

Στην καταγραφή και δια νόµου κατοχύρωση όλων των µεγάλων ελεύθερων 

χώρων ως κοινόχρηστων χώρων πρασίνου κλπ. αποκλειόµενης της οικοδοµικής 

εµπορικής τους εκµετάλλευσης.  

Στη θεσµική κατοχύρωση και υλοποίηση της κοινωνικής επιταγής για την 

ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. 



Για την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µας συγκροτούµε τη Μόνιµη 

Επιτροπή Συνεργασίας, επικεφαλής της οποίας θα είναι οι Πρόεδροι και Πρυτάνεις 

οι οποίοι συνυπογράφουν το Μνηµόνιο ή οι υπ’ αυτών οριζόµενοι εκπρόσωποι. 

Συγκροτούµε επίσης  Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία 

θα µετέχουν πρόσωπα  υποδεικνυόµενα από τους φορείς που µετέχουν στη 

Συνεργασία, που θα διακρίνονται για το ενδιαφέρον τους ή για τις επιστηµονικές και 

τεχνικές τους γνώσεις  προς την κατεύθυνση της  βελτίωσης της ποιότητας  ζωής των 

πολιτών. Η Συντονιστική Επιτροπή θα υλοποιεί τις αποφάσεις και τους σχεδιασµούς 

της Μόνιµης Επιτροπής Συνεργασίας και θα παρακολουθεί την έκβαση της πορείας 

του έργου της.  

Στη «Συνεργασία για το περιβάλλον» θα µπορούν να συµµετέχουν αντίστοιχοι 

φορείς που αποδέχονται τους σκοπούς µας. 

 

 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΗ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ   


