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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
Απόφαση που δεν διασφαλίζει τη χρηματοδότησή του

Τ

η χρηματοδότηση του Πάρκου Τρίτση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που εισπράττουν οι δήμοι
ως επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, προβλέπει Κοινή Υπουργική
Απόφαση. Με δεδομένο ότι οι ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνεχώς μειούμενοι, με αποτέλεσμα οι δήμοι να μην
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις ανάγκες τους, προκύπτει σοβαρό ζήτημα τόσο για τη διασφάλιση της
χρηματοδότησης του Πάρκου, όσο και για τις επιπτώσεις στις παρεχόμενες προς τα λαϊκά στρώματα υπηρεσίες.
Αναδεικνύεται εκ νέου το αίτημα των κατοίκων και φορέων της περιοχής για επαρκή, πλήρη και αποκλειστική
χρηματοδότηση του Πάρκου από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που δεν καλύπτεται με την εν λόγω Υπουργική
Απόφαση. Η χρηματοδότηση του Πάρκου επαφίεται στους ΚΑΠ, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μείωση
πλέον του 60%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως όσο μειώνονται οι ΚΑΠ, θα μειώνεται και η χρηματοδότηση του
Πάρκου, καθώς αυτή ορίζεται σε ποσοστό επί αυτών.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζεται μηνιαία πρόσοδος
από τους ΚΑΠ στο φορέα που έχει αναλάβει τη διαχείριση του Πάρκου και συγκεκριμένα στο «Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής
Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"». Το ύψος της μηνιαίας προσόδου καθορίζεται στα 58.000 ευρώ και θα αποδίδεται,
ανά έτος, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, «και εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες
διατάξεις, προϋποθέσεις επιχορήγησης/χρηματοδότησης φορέων από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης», όπως
ορίζεται χαρακτηριστικά στο ΦΕΚ. Το δε ποσό παρακρατείται αναλογικά από τους ΚΑΠ που κατανέμονται στους
δήμους της Περιφέρειας Αττικής, «ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημιάς στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των
δήμων».
Καμία διασφάλιση, στο μεταξύ, δεν υπάρχει για το αν τα εν λόγω χρήματα επαρκούν για τη συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε
περιέλθει σε πλήρη εγκατάλειψη, με διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να λυμαίνονται το χώρο. Πάντως, στους στόχους και αυτής της κυβέρνησης είναι η κατά προτεραιότητα
συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου με φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται σκέψεις για την ανάθεση της φύλαξης του Πάρκου σε
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση (ΚΟΙΝΣΕΠ).
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