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Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΜΠΓ) αποτελεί μοναδικό, μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο στο 
λεκανοπέδιο της Αθήνας, με τεράστιες ευεργετικές συνέπειες για την ποιότητα της ζωής των εκατομμυρίων 
κατοίκων του. 
Σήμερα, θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένο και να λειτουργεί ως ενιαίος χώρος υψηλού πρασίνου, ήπιας 
αναψυχής και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως έχει χαρακτηριστεί και θεσμοθετηθεί από τη  
νομοθεσία (Ν.732/1977, Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Ν.4277/2014, Π.Δ 187/Δ/2011). 
Η ανάγκη υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή είναι επιτακτική, περισσότερο από ποτέ. Αυτό 
τονίσαμε, ανάμεσα σε άλλα σημαντικά για το περιβάλλον, όλοι και όλες που συμμετείχαμε στην ημερίδα 
«Μητροπολιτικά πάρκα ελεύθεροι  κοινόχρηστοι χώροι, κλιματική αλλαγή», που διοργάνωσαν 14 
κοινωνικοί και άλλοι φορείς της Αθήνας – Αττικής, στις 24/11/2019, σαν ένα πρώτο βήμα συντονισμού των 
αγώνων μας για την προστασία των ελεύθερων δημόσιων χώρων και του περιβάλλοντος. 
Η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, όχι μόνο δεν εφαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες τις 
οποίες επιτάσσει, αλλά με διάφορες ενέργειες τους συνεχώς το υπονομεύουν. 
Δεν έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του Π.Δ 187/Δ/2011 οι οποίες προβλέπουν: Σύσταση Φορέα 
Διαχείρισης του Πάρκου (αν και τούτο είχε εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση), Σχέδιο Γενικής 
Διάταξης για το ΜΠΓ, απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων εντός του Πάρκου και απομάκρυνση 
των συρματοπλεγμάτων. 
Δεν ολοκληρώθηκε, ακόμη, η παραχώρηση των 965 στρεμμάτων στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου, 
όπως προβλέπεται από τον Ν.732/77 και καθυστερεί αδικαιολόγητα, πάνω από πέντε χρόνια, η 
ολοκλήρωση, δημοσίευση και κύρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του νέου Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Υμηττού, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη νομοθετική 
προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού. 
Δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ενέργεια για την εφαρμογή της απόφασης (1970/2012) της Ολομέλειας του 
ΣτΕ για την απομάκρυνση του Badminton και, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, γίνεται προσπάθεια 
ανανέωσης της σύμβασης για την παραμονή των γραφείων της ΕΠΟ στον πυρήνα του ΜΠΓ.  
Πρόσφατα με το  ν.4623/9-8-2019,( ΦΕΚ 134/Α/19 άρθρο 111), χωροθετείται η στέγαση της Γ.Γ Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) στο Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας στον πυρήνα του Πάρκου, χωροθέτηση ασύμβατη και 
ετερόκλητη η οποία θα επιφέρει αύξηση της διαμπερούς κυκλοφορίας και αυθαίρετης στάθμευσης των 
αυτοκινήτων μέσα στο Πάρκο και τελικά την υποβάθμιση και κατάτμηση της έκτασης που προορίζεται για 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Σε συνέχεια αυτής της αντισυνταγματικής χωροθέτησης, στις 16/1/2020 
εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη η αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για το 
κόστος μετεγκατάστασης της Γ.Γ.Ε.Τ.  
Η Επιτροπή Αγώνα, όλοι και όλες εμείς από τις συλλογικότητες ,και φορείς της Αθήνας – Αττικής 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ευαισθητοποιημένοι και ανήσυχοι για τη ζωή που γίνεται θύμα της 
περιβαλλοντικής καταστροφής τόσο εδώ όσο και παγκόσμια, ως αποτέλεσμα της  αλόγιστης επιδίωξης 
κέρδους, θα συνεχίσουμε με επιμονή τον αγώνα για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. 

Καλούμε τους κατοίκους της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στις 12 Φεβρουαρίου 
2020 και ώρα 5.30μμ στην πλατεία στο μετρό της Πανόρμου και στην πορεία που θα 
ακολουθήσει στο ΥΠΕΝ. 
 

Την κινητοποίηση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή στηρίζουν οι παρακάτω συλλογικότητες: 

• Β΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ • ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 

•ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 
•ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 7ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ•ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ«Ο 

ΙΛΙΣΟΣ» ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ•ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΟΥΔΗ 
•ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
•ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΥ – ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
•ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΥΜΗΤΤΟΣ»    • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ   
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
•ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ & ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 •ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ •ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΨΥΧΙΚΟΥ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ»  


