
 

 

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς Υποσργό Εσωτερικών 

Θέμα: Φωρίς προσωπικό το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 

Τν Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν «Αληώλεο Τξίηζεο», κε εκβαδό πεξίπνπ 1.200 ζηξέκκαηα, 
εθηείλεηαη κεηαμύ ησλ Δήκσλ Ιιίνπ θαη Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ. Πξόθεηηαη γηα ην 
κεγαιύηεξν πλεύκνλα πξάζηλνπ ζηελ Αηηηθή. Τα πξώηα ρξόληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ, ηελ 
επζύλε είρε ν θνξέαο «Οξγαληζκόο Αζήλαο». Σηε ζπλέρεηα, ην αλέιαβε ν Μεηξνπνιηηηθόο 
Φνξέαο (Ειαηώλα, Κεθηζνύ, Πάξθν «Τξίηζεο») θαη ην 2014 πέξαζε ζηνλ Αλαπηπμηαθό 
Σύλδεζκν Δπηηθήο Αηηηθήο. Ο Φνξέαο Δηαρείξηζεο βξέζεθε νπθ νιίγεο θνξέο ζε θαηάζηαζε 
δηνηθεηηθήο αλππαξμίαο θαη νηθνλνκηθήο θαθνδηαρείξηζεο, ην δε Πάξθν ζε εγθαηάιεηςε, 
έξκαην ζε θαηαπαηήζεηο θαη βαλδαιηζκνύο. 

Με ηνλ Ν. 4635 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) άξζξν 204 απνθαζίζηεθε ε απνθεληξσηηθή 
κεηαθνξά επνπηηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ από ην Υπνπξγείν 
Πεξηβάιινληνο ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ απηνδηνηθεηηθή ηνπ 
ιεηηνπξγία. Παξά ηαύηα όζνλ αθνξά ζηελ πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ βαζηθνύ πξνζσπηθνύ 
εμαθνινπζεί λα εμαξηάηαη από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

Με απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηηηθήο 
(αξηζκ.52687/13845/11.7.2020) εγθξίζεθε Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ «Φνξέα 
Δηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθώλ θαη Εθπαηδεπηηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ 
θαη Αλάπηπμεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο «Αληώλεο Τξίηζεο» όπνπ νξίδεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό 
ηαθηηθνύ, απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνύ θαη εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ζε 38 εξγαδόκελνπο. Τν 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Φ.Δ. ζαο έρεη γλσζηνπνηήζεη θαη’ επαλάιεςε ηελ απνπζία ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ ζε όιεο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο ππεξεζηαθέο 
εθθξεκόηεηεο. Από ηνλ Ινύιην ηνπ 2020 ην ΔΣ έρεη επαλεηιεκκέλα αηηεζεί πξνο ην Υπνπξγείν 
ζαο ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ζέζεσλ θιάδσλ Δηνηθεηηθνύ-
Οηθνλνκηθνύ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Μεραλνιόγσλ-Μεραληθώλ, Δηνηθεηηθνύ θαη εξγαηώλ 
θαζαξηόηεηαο θ.α. Τνλ Ινύλην εμέδσζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απόζπαζε 
ελλέα (9) ππαιιήισλ από άιιεο ππεξεζίεο πξνζπαζώληαο λα θαιύςεη ηελ νιηγσξία ηνπ 
ππνπξγείνπ. Τν Πάξθν απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί κε πξνζσξηλέο ιύζεηο θαη πνιιέο αλαζέζεηο, 
γεγνλόο πνπ εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά. 

Ερωτάται ο Υποσργός: 

1. Σε πνηεο ελέξγεηεο έρεηε πξνρσξήζεη ζε απάληεζε ησλ αιιεπάιιεισλ αηηήζεσλ ηνπ ΔΣ ηνπ 

Φνξέα ηνπ Πάξθνπ γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ; Γηαηί εδώ θαη 3 ρξόληα αθήζαηε ην πάξθν 

ρσξίο πξνζσπηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ην νπνίν 

είλαη αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ κεηεμέιημε ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα;  

2. Δεζκεύεζηε λα θάλεηε ηηο άθξσο αλαγθαίεο κόληκεο πξνζιήςεηο θαζώο ππάξρνπλ κόληκεο θαη 

δηαξθείο αλάγθεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη βηώζηκα ην Πάξθν κεζνκαθξνπξόζεζκα; 

Ο ερωτών Βοσλεστής 
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