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ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Θ. Σμπαρούνης, Αναπληρωτής Υπευθύνου του ΚΠΕ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) Αττικής, βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια στο πλευρό της 

προσπάθειας των Δήμων και των άλλων συλλογικοτήτων για τη διαμόρφωση ενός Μητροπολιτικού Πάρκου που 

θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής. Θεωρούμε ότι το Πάρκο θα πρέπει να 

σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλο ποσοστό κάλυψης πρασίνου, λαμβανομένης υπόψη της 

μεγάλης έλλειψης αστικού πρασίνου που χαρακτηρίζει την Αττική. Πέραν αυτής της βασικής χρήσης, θεωρούμε 

απαραίτητη την ανάπτυξη υποδομών  για την ικανοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης, υγείας, άθλησης και 

πολιτισμού των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης, προτείνουμε να 

ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικές δομές (Σχολεία, Εργαστήρια κλπ) του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης συμφωνεί με τις βασικές 

αρχές σχεδιασμού του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Ε.Μ.Π.  και θα είναι στη διάθεση των Δήμων και 

των επιστημονικών συνεργατών τους σε ότι έχει σχέση με την ανάπτυξη Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία. 
 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου μας (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής) καταθέτει και άξονες μιας συνολικής 

πρότασης που εκφράζει το δικαίωμά μας ως πολιτών να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο: 
 

Α. Πάρκο  (με φυτά που αντιστοιχούν στις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής) 

Μέσα στο χώρο του Πάρκου μπορούν να υπάρχουν: 

1. Εκπαιδευτικός Βοτανικός Κήπος με μεσογειακά φυτά της Ελληνικής χλωρίδας, αλλά και τμήματα με φυτά 

άλλων βιοκλιματικών περιοχών.  

2. Τεχνητά ρέματα και λίμνες με ανακυκλούμενο νερό 

Β. Υποδομές που συνεχίζουν την ιστορία και την παράδοση της περιοχής 

1. Αναμόρφωση και συνέχεια της λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά για την μαζική άθληση των 

νέων και των πολιτών όλου του Λεκανοπεδίου. 

2. Αθλητικές εγκαταστάσεις σωματειακού, συλλογικού και ολυμπιακού αθλητισμού.  

3. Μουσείο Αεροπορικής Κληρονομιάς  

4. Ενυδρείο κατά το πρότυπο του «Θαλασσόκοσμου» στις εγκαταστάσεις του παλιού ΕΛΚΕΘΕ. 

5. Δημοτικές Ακτές ελεύθερες για τους πολίτες με μικρά αναψυκτήρια 

6. Αλιευτικό καταφύγιο ερασιτεχνικής αλιείας 

Γ. Άλλες υποδομές  

1. Κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών εκπαιδευτικών υποδομών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 

2. Σταθμός Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης για τον πληθυσμό των νοτίων προαστίων 

3. Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο με ξενώνες φιλοξενίας συνέδρων 

4. Ναυτικό Μουσείο  

5. Λιμενικές εγκαταστάσεις αλιευτικών σκαφών 

Δ. Οικιστικές και τουριστικές υποδομές (με ενεργειακή αυτονομία και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

Οι οποιεσδήποτε υποδομές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να υπόκεινται σε όρους δόμησης που θα εξασφαλίζουν: 

α) μέγιστο ύψος, σύμφωνα με αυτό που υπάρχει στην περιοχή του Ελληνικού 

β) αυξημένα ποσοστά κάλυψης πρασίνου, ελεύθερων και κοινωφελών χώρων 
 

1. Κατοικίες  

2. Μικρές ξενοδοχειακές μονάδες 

3. Εμπορικά καταστήματα 

4. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες  

5. Δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων  

6. Οδικό δίκτυο για μικρά λεωφορεία που θα συνδέουν την είσοδο με την έξοδο του συνολικού χώρου. 
 

Από τα παραπάνω θεωρούμε ότι ανταποδοτικά έσοδα που θα στηρίζουν τη συντήρηση και τη λειτουργία του Πάρκου 

μπορούν να προκύπτουν από τις παραπάνω προτάσεις μας με στοιχεία: Α1, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Γ3, Γ4, Γ5, Δ1, 

Δ2, Δ3, Δ4 
 

Κλείνοντας επαναλαμβάνουμε ότι τόσο το ΚΠΕ Αργυρούπολης, όσο και η ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, είμαστε στη 

διάθεση του συντονιστικού φορέα των Δήμων και των επιστημονικών συνεργατών σε θέματα Εκπαίδευσης για 

το Περιβάλλον και την Αειφορία, αλλά και για τη γενικότερη συζήτηση. 


