Άρθρο 1
Ίδρυση Φορέα
1.

Ιδρύεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 14/2011
«Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων» (Δ’ 187), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή
- Ιλισίων» (εφεξής "ο Φορέας"), το οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και ιδίως διοικεί και
διαχειρίζεται την περιοχή που βρίσκεται εντός των Ζωνών Δ’ Γουδή και Δ’ Ιλισίων
του π.δ. 14/2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους
Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων».
2.
Ο Φορέας έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό
την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3.
Ο Φορέας εδρεύει εντός της περιοχής της χωρικής του αρμοδιότητας και
σε θέση που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
4.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα, εγκρίνονται οι κανονισμοί με τους οποίους καθορίζονται ειδικότερα οι
σκοποί του φορέα, ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του
Φορέα, ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του
διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και η
διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή
κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, καθώς και θέματα
οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας του.
Άρθρο 2
Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα
1. Ο Φορέας έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σκοπό τη
διοίκηση και διαχείριση των περιοχών που εντάσσονται στις Ζώνες προστασίας
Δ’ Γουδή και Δ’ Ιλισίων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του π.δ. 14/ 2011
(Δ’187).
2. Ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για την εκπόνηση
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), για την πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων,
καθώς και για την προώθηση ρυθμίσεων σύμφωνων με τις γενικές αρχές
σχεδιασμού και διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4. Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου,
λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η μελέτη που έχει εκπονηθεί για το σκοπό αυτό από
τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4
του π.δ. 14/2011. Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο εκπονείται υποχρεωτικά εντός

αποκλειστικής προθεσμίας 18 μηνών από τη συγκρότηση του οικείου
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για την εκπόνηση Κανονισμού Διαχείρισης των
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων για διάρκεια πέντε ετών που
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περιλαμβάνει τους διαχειριστικούς στόχους του, σύμφωνα και με τις γενικές
αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης και τις προβλέψεις του Ειδικού Χωρικού
Σχεδίου. Ο Κανονισμός Διαχείρισης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα, και εκπονείται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος 12
μηνών από την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της παρ. 2.
4. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για την προώθηση και παρακολούθηση έργων,
δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων και διαμορφώσεων, σύμφωνα με τις γενικές
αρχές σχεδιασμού και τις προβλέψεις του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και του
Κανονισμού Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων.
5. Ο Φορέας παρέχει αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις, κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εντός της περιοχής
ευθύνης του. Για την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων
ή διαμορφώσεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, αλλά προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός των ορίων
ευθύνης του, απαιτείται, η σύμφωνη γνώμη του. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες
αρχές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως το Φορέα.
6. Ο Φορέας μπορεί να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα της αρμοδιότητάς του,
εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση
κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Άρθρο 3
Χωρική αρμοδιότητα και περιοχή ευθύνης του Φορέα
1.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως περιοχή ευθύνης του Φορέα ορίζεται
η περιοχή που βρίσκεται εντός των Ζωνών Δ’ Γουδή και Δ’ Ιλισίων του π.δ.
187/2011 (Δ’187), συμπεριλαμβανομένων των ήδη υφιστάμενων
εκμεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται
στη χωρική εμβέλειά του έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός των
Μητροπολιτικών Πάρκων, και για κάθε ένα από αυτά, οριοθετούνται περιοχές
που αντιστοιχούν στον Πυρήνα του Πάρκου (ΠΠ) και στην Περιφερειακή Ζώνη
Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον αστικό ιστό (εν συντομία
Περιφερειακή Ζώνη ή ΠΖ). Τα σχετικά όρια εμφαίνονται στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνοδεύει το οικείο προεδρικό διάταγμα. Η οριοθέτηση αυτή
μπορεί να εξειδικευτεί με προσαρμογές ορίων, όπως θα προσδιοριστούν στο
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 2. Στο Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, ο
πυρήνας του πάρκου οριοθετείται καταρχήν, όπως εμφαίνεται στο σχετικό
διάγραμμα του άρθρου 2 (ζώνη δ1 Γουδή). Η οριοθέτηση μπορεί να
εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με προσαρμογές ορίων με το Ειδικό Χωρικό
Σχέδιο, χωρίς να επιτρέπεται καταρχάς μείωση της συνολικής έκτασης και χωρίς
να αλλοιώνονται οι αρχές και τα κριτήρια της οριοθέτησης.

2.

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ο πυρήνας του Πάρκου περιλαμβάνει τις εξής
περιοχές:

2

(αα) τις εκτάσεις που είναι ήδη παραχωρημένες σε κοινή χρήση (Άλσος Στρατού)
ή έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου,
(ββ) εκτάσεις που αναφέρονται στο ν. 732/1977 (Α΄ 310) συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που διαχειρίζεται η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου» (ΕΤΑΔ), με
εξαίρεση το στρατόπεδο Ζορμπά και το πέραν του ρέματος Ιλισού δομημένο
τμήμα του Στρατοπέδου Φακίνου,
(γγ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, εκτός ή εντός σχεδίου, χαρακτηρισμένες ως
κοινόχρηστοι χώροι
(δδ) που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστες δυνάμει σχετικής πράξης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(εε) τη ζώνη ιδιοκτησίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που
αναπτύσσεται κατά μήκος της Λεωφόρου Κατεχάκη και το αλσύλιο στο
οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 189, ιδιοκτησίας Υπουργείου Μεταφορών που
αποδίδονται σε κοινή χρήση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.
5−6 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ν.4067/2012 (Α’79) ΓΟΚ, χωρίς να
παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης,
(στστ) την παραρρεμάτια ζώνη που συνδέει τον πυρήνα με την Α ζώνη
προστασίας του Υμηττού στο Δήμο Παπάγου − Χολαργού.
3. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων, ο πυρήνας του Πάρκου περιλαμβάνει τις εξής
περιοχές:
(αα) τα συνεχόμενα πάρκα Συγγρού − Ιλισίων των Δήμων Αθηναίων και
Ζωγράφου,
(ββ) τα τμήματα της ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που μπορούν να
αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία της
Πανεπιστημιούπολης,
(γγ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, είτε εκτός σχεδίου, είτε εντός σχεδίου
χαρακτηρισμένες ως «Κοινόχρηστοι Χώροι», των οποίων η βλάστηση
προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία και συγκεκριμένα, τις παραρρεμάτιες
εκτάσεις του Ηριδανού ποταμού, νότια και ανατολικά της Πανεπιστημιούπολης.
4. Στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, η Περιφερειακή Ζώνη
Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό (Περιφερειακή
Ζώνη ή ΠΖ), εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια των
ζωνών, περιλαμβάνει δε και το ακίνητο εντός του οποίου στεγάζεται το
Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός της έκτασης του Πυρήνα, όπως εμφαίνεται στο
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το οικείο προεδρικό
διάταγμα. Η ακριβής οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί
με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ΕΧΣ.
5. (α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η διοίκηση, διαχείριση και
εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ»
συνολικής έκτασης 117.297 τ. μ. μετά των επ’ αυτού ευρισκομένων ακινήτων και
λοιπών εγκαταστάσεων, με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, όπως όλα
αυτά εμφαίνονται και αποτυπώνονται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό
διάγραμμα του ν.3342/2005 (Α'131), περιέρχονται αυτοδικαίως στο Φορέα
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων, ο οποίος δικαιούται να
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ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει
εκμετάλλευσης για δικό του λογαριασμό και στο όνομά του.
(β) Ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικών
Πάρκων Γουδή - Ιλισίων
υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.»
στις τυχόν συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης,
διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και εγκαταστάσεων του
Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή. Εκκρεμείς δίκες αφορώσες στις ως άνω συμβάσεις
συνεχίζονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. η οποία ευθύνεται και για κάθε βάρος, χρέος,
υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, κληρονομικό δικαίωμα, δουλεία,
ρυμοτομία ή μεσεγγύηση.

Άρθρο 4
Στόχοι και Αρχές Σχεδιασμού – Πολεοδομική οργάνωση
1. Η δημιουργία των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισίων πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του οικείου π.δ. και τις αρχές του
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, v. 4277/2014 ( Α’ 156) που εξειδικεύονται ως εξής:
(α) Σύνδεση του ορεινού όγκου του Υμηττού με τον αστικό ιστό, προστασία και
οικολογική αναβάθμιση των περιοχών, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του
περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής.
(β) Αναβάθμιση του πολεοδομικού περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου με ένταξη,
διασύνδεση και ενοποίηση των Πάρκων με το δίκτυο κοινόχρηστων ελεύθερων
χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, πολιτιστικών και κοινωνικών
λειτουργιών.
(γ) Πιλοτική εφαρμογή των αρχών βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ενίσχυση
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και καθιέρωση νέων πρακτικών
μετακίνησης με παράλληλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
(δ) Αναβάθμιση του περιβάλλοντος των δημόσιων μητροπολιτικών και τοπικών
χρήσεων περίθαλψης, εκπαίδευσης − έρευνας, κοινωνικής υποδομής,
πολιτισμού, αθλητισμού και διοίκησης και βελτίωση των όρων λειτουργίας τους,
με παράλληλο έλεγχο της ανάπτυξής τους, ώστε να διασωθεί ο ελεύθερος
χώρος του Πάρκου.
(ε) Προώθηση ήπιου και εναλλακτικού αστικού τουρισμού στα πλαίσια μιας
πολιτικής τόνωσης του διεθνούς ρόλου και της εικόνας της Αθήνας.
2. Η πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων, οι ρυθμίσεις, τα έργα και οι
διαμορφώσεις σ’ αυτά ακολουθούν τις κατωτέρω δεσμευτικές γενικές αρχές
σχεδιασμού και επιδιώκουν την:
(α) δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας με
ήπιες δραστηριότητες δασικής και αστικής αναψυχής και αθλητισμού
(β) περιφρούρηση και προστασία του Πυρήνα των Πάρκων με διάκρισή τους
από την Περιφερειακή Ζώνη, με στόχο τον έλεγχο της ανάπτυξης στην
Περιφερειακή Ζώνη και τη συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
(γ) προστασία, αναβάθμιση και εμπλουτισμό της σημερινής φύτευσης και
φυσικών σχηματισμών με είδη που συνάδουν με το αττικό τοπίο και το
οικοσύστημα του Υμηττού, καθώς και διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου και
χώρων στάσης σε φυσικό περιβάλλον με διατήρηση χωμάτινων επιφανειών.
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(δ) Διατήρηση και ανάδειξη των σημαντικών ιστορικών κτιρίων της
«στρατιωτικής πόλης Γουδή» και των νοσοκομείων και επανάχρησή τους για
δραστηριότητες πολιτισμού, και ήπιας ή εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας.
(ε) Εναρμόνιση των νέων και υφιστάμενων δημοτικών τοπικών χρήσεων
(αθλητισμού, εκπαίδευσης ή κοινωνικής πρόνοιας) των γειτονικών Δήμων με το
πνεύμα σχεδιασμού και διαχείρισης των Πάρκων με στόχο την διατήρηση
ενιαίου χαρακτήρα.
(ζ) Βελτίωση της προσπελασιμότητας των Πάρκων για πεζούς και ποδηλάτες, με
διάκριση της κυκλοφορίας πεζών/ποδηλάτων και οχημάτων και τη δημιουργία
ενός δικτύου «διαδρόμων» και «διαδρομών» πρόσβασης και εντός αυτών.
(η) Προώθηση της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας με ενίσχυση της χρήσης
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), αποθάρρυνση της προσέλευσης με ΙΧ
αυτοκίνητο και αποτρεπτική πολιτική στάθμευσης σε επίπεδο σχεδιασμού και
διαχείρισης.
(θ) Άρση της διχοτόμησης των Πάρκων, από τους σημαντικούς υπερτοπικούς
οδικούς άξονες (Λεωφόροι Κατεχάκη, Κανελλοπούλου και Ούλοφ Πάλμε), με
κατάλληλα τεχνικά έργα ή άλλα μέτρα, ιδίως στους πυρήνες των πάρκων
προκειμένου να ενοποιηθούν, λειτουργικά και αντιληπτικά οι κοινόχρηστες και
κοινωφελείς χρήσεις, προς όφελος των πεζών,
(ι) Σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στον Πυρήνα των Πάρκων
σε μη εγκεκριμένες από πολεοδομικό σχέδιο οδούς,
(κ) Περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην Περιφερειακή Ζώνη, με
παράλληλη ενθάρρυνση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων.
(λ) Λειτουργία συστήματος ελαφρών μη ρυπογόνων, μέσων μαζικής μεταφοράς
για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων εντός των Πάρκων, σε σύνδεση με τους
μεγάλους σταθμούς ΜΜΜ.
3. Στις αρμοδιότητες του Φορέα εντάσσονται οι κάτωθι :
α) συντήρηση, φύλαξη, λειτουργία, ανανέωση και περαιτέρω ανάπτυξη των
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης,
β) πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση των πολιτών και
μαθητών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος,
γ) ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών και τεχνολογιών φιλικών προς το
περιβάλλον (όπως προστασία δασών και εδαφών, ανακύκλωση υλικών, κ.λπ.),
δ) προώθηση πρότυπων - πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα
περιβάλλοντος
ε) διοργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, για την κατανόηση του
φυσικού κόσμου και των προβλημάτων του περιβάλλοντος,
στ) διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων, θεαμάτων,
συναυλιών και άλλων ψυχαγωγικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι συμβατές με τη λειτουργία του Πάρκου, και συνάδουν με
τους σκοπούς και το χαρακτήρα του Πάρκου,
ζ) Δημιουργία κατάλληλων χώρων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών με θέμα το
περιβάλλον, διαδρομών περιπάτου, τρεξίματος, ποδηλάτου, περιβαλλοντικής
παρατήρησης και άλλων ήπιων αθλητικών - ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες συνάδουν με το χαρακτήρα του Πάρκου,
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η) εντός των υφιστάμενων κτιρίων του πυρήνα, τα οποία θα κριθούν από το ΕΧΣ
ως αξιόλογα, διατηρούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, επιτρέπονται οι
χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και μικρών αναψυκτηρίων - κυλικείων σε
περιορισμένο αριθμό και εμβαδόν που θα προσδιοριστεί από το ΕΧΣ. Στα
νομίμως υφιστάμενα εξ’αυτών κτίρια επιτρέπονται επεκτάσεις που δεν θα
υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας για στατικούς και
λειτουργικούς λόγους.
θ) υλοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύκλωσης και
διάθεσης των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων του Πάρκου,
ι) η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων προστασίας και
εκπαίδευσης στους ορεινούς όγκους της Αττικής.
Άρθρο 5
Συνεργασίες και Προγραμματικές Συμβάσεις
1. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς
και για την εύρυθμη λειτουργία και την ανεμπόδιστη συνέχιση της
δραστηριοποίησης των πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι
κύριοι ή δικαιούχοι των σχετικών εκμεταλλεύσεων ή ιδιοκτησιών εντός της
Περιφερειακής Ζώνης, ο Φορέας καλεί τα τελευταία σε σχετικές συνεδριάσεις
του και προβαίνει στη σύναψη πάσης φύσεως μνημονίων συνεργασίας με
αυτούς.
2. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου καθώς και του
Κανονισμού Διαχείρισης που εκπονεί ο Φορέας, προβλέπεται ιδίως η σύναψη
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και των Δήμων Αθηναίων,
Ζωγράφου, Παπάγου - Χολαργού και Καισαριανής, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
(ΤΕΘΑ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Με το μνημόνιο συνεργασίας
εξασφαλίζεται η ενοποίηση των Πυρήνων των Μητροπολιτικών Πάρκων,
ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή άλλων δεσμεύσεων, η ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών σε όλους τους χώρους, η άρση των ενδιάμεσων
περιφράξεων και εμποδίων και οι ενιαίοι κανόνες διαχείρισης των
διαμορφώσεων και του πρασίνου.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο
Φορέας συνεργάζεται νομίμως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο
αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Συνεργάζεται, επίσης, με
ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα
ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος,
επιστημονικούς φορείς, μητροπολιτικά πάρκα, βοτανικούς κήπους, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με νομικά πρόσωπα και, κατά
προτεραιότητα με φορείς της κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται
στα πεδία αρμοδιότητας του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω συνεργασιών
μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν.
3852/2010 (Α’ 87).

6

Άρθρο 6
Σύνθεση Δ.Σ. του Φορέα
1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο,
που συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:
α. δύο μέλη, με τους αναπληρωτές/τις αναπληρώτριές τους, τα οποία θα είναι
υποχρεωτικά πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή εγνωσμένης
συναφούς, με το σκοπό του Φορέα, επαγγελματικής εμπειρίας. Τα μέλη αυτά
υποδεικνύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και καταλαμβάνουν τις θέσεις
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
γ. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών,
δ. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται
από την Περιφέρεια Αττικής,
ε. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται
από το Δήμο Αθηναίων,
στ. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται
από το Δήμο Ζωγράφου,
ζ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται
από το Δήμο Χολαργού-Παπάγου.
η. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται
από το Δήμο Καισαριανής.
θ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται
από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από κοινού.
ι. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, εκπρόσωπο
περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, τοπικού πολιτιστικού ή
περιβαλλοντικού συλλόγου από τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Δ.
Παπάγου- Χολαργού και Καισαριανής από κοινού.
2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο μέλη του Δ.Σ. και οι
αναπληρωτές/αναπληρώτριές
τους
γνωστοποιούνται
στον
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός ενός (1)
ημερολογιακού μήνα από την κοινοποίηση σε αυτούς/αυτές σχετικής
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους/τις
εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει το αντίστοιχο μέλος ή τα
αντίστοιχα μέλη κατά την κρίση του.
3. Κατά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Φορέα, εξαιτίας του ειδικού
αντικειμένου και της σχετικής εμπειρίας και γνώσης της περιοχής που οφείλουν
να έχουν τα μέλη, δεν τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4369/2016(Α’ 33).
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Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
1. Το Δ.Σ. του Φορέα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για :
α. την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λήψη κάθε απόφασης που αφορά τη
διοίκηση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης, τη διαχείριση της περιουσίας
και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται
στην εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα,
β. τη σύναψη και λύση συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό του
Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γ. τη λήψη αποφάσεων για τις αναθέσεις έργων και μελετών, τη σύναψη κάθε
είδους εξωτερικών συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο, τη
διενέργεια διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του,
προσδιορίζοντας αυτές κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, στον Πρόεδρο ή σε
ένα ή περισσότερα μέλη του.
Άρθρο 8
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να
ανανεώνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον
Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
2. Ο Συντονιστής του Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του
παρόντος, μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
3. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του
ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα έξι (6) από τα
έντεκα (11) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή
ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει της
συνεδρίασης.
6. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό
βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των
συμβούλων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται
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από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως μέλους να υπογράψει
γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να
τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην
επόμενη συνεδρίαση.
7. Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος
Προέδρου, συγκροτείται αυτό σε σώμα και ορίζονται οι αρμοδιότητες των
λοιπών μελών του.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης
για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται το
ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.
9. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποφάσεις που
εκδίδουν μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
1. Ο Πρόεδρος του Φορέα είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για :
α) τη σύγκληση και διεύθυνση των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του
Δ.Σ. και την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ.,
β) την εποπτεία των λειτουργιών του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης
νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Δ.Σ.
και
γ) την εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης
δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητές του, σε περίπτωση που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στο
Συντονιστή του Φορέα, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 12.
Άρθρο 11
Πόροι - Έσοδα Φορέα
Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:
1. α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, από την
αναλογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται
για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφοι 3
και 4 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας
στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη
δραστηριότητα των δήμων. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου
καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της μηνιαίας
προσόδου στο Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών το ύψος της μηνιαίας προσόδου
δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, ανάλογα με τη σταθεροποίηση των
λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης και το βαθμό επίτευξης οικονομικής
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αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας
σε αυτόν δημόσιας περιουσίας.
β. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν
παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και έσοδα από τις δραστηριότητες αυτού,
σύμφωνα με τους σκοπούς του.
γ. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή
έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που εγκρίνονται με
απόφαση του Δ.Σ..
δ. Επιχορηγήσεις που δύνανται να δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης από το
Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Εσωτερικών, καθώς και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού.
ε. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από
ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ε.Ε..
στ. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις που δύναται να συνάπτει ο Φορέας
Διαχείρισης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή που εγκρίνεται από το
Δ.Σ.
2. Έσοδα από την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του διατίθενται
αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και στην
επίτευξη του σκοπού του.

Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας - Προσωπικό
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και
Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου,
εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης
και Λειτουργίας συνιστώνται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και καθορίζεται η
οργανωτική δομή του Φορέα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο Φορέας, για τη
νομική του εκπροσώπηση μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να
αναθέτει σε δικηγόρους ορισμένη υπόθεση ή συγκεκριμένο έργο.
2. Μέχρι την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο Φορέας
υποστηρίζεται από επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που
καταλαμβάνει θέσεις που συστήνονται με το παρών ως εξής:
α) Μια θέση Συντονιστή, ο οποίος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Φορέα και
συντονίζει το έργο τους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών
ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Δασολόγων ή άλλης συναφούς με τις
αρμοδιότητες του φορέα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
εμπειρίας,
β) Μία θέση ΠΕ Μηχανικών,
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γ) Μία θέση ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος,
γ) Μία θέση ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού,
δ) Μία θέση ΔΕ Διοικητικού,
ε) Μία θέση ΔΕ βοηθητικού προσωπικού
3. Ο Φορέας μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό στο πλαίσιο της υλοποίησης
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις
και προβλέψεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
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