
 

Αθήνα,  24/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

  τον Υπουργό Υγείας 

 
Θέμα: «Κοιμητήριο Σχιστού: αίτηση υπαγωγής σε πακέτο οικονομικής ενίσχυσης 
Υπουργείου Εσωτερικών» 

Με την από 23/3/2020 επιστολή του (Α.Π.1866) προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ 

Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής που αποτελείται από 

τους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, 

Περάματος, Μοσχάτου-Ταύρου και ο οποίος διαχειρίζεται το Κοιμητήριο Σχιστού, το 

μεγαλύτερο κοιμητήριο της χώρας και του οποίου οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από 

ανταποδοτικά τέλη των χρηστών του κοιμητηρίου, αιτείται την υπαγωγή του στο πρόγραμμα 

οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος αναφέρει πως σημαντικές κατηγορίες εσόδων (πλην ταφών) να 

έχουν υποστεί καθίζηση. εξαιτίας των μέτρων ανάσχεσης για την εξάπλωση του κορωνοϊού, 

γεγονός που, δυσχεραίνει την κατάλληλη οργάνωση της υπηρεσίας από άποψη  υποδομής 

και χώρου σε περίπτωση ταφής νεκρών από κορωνοϊό. 

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι το Κοιμητήριο Σχιστού είναι το μοναδικό που είναι 

ενταγμένο στο σχεδιασμό της Πολιτείας για τη διαχείριση κρίσεων με σημαντικές  μεγάλες 

ανθρώπινες απώλειες, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Τι μέτρα έλαβε η Κυβέρνηση για την ικανοποίηση του αιτήματος του Συνδέσμου 

Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής σε συνέχεια της από 23/3 επιστολής του; 

2. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, από άποψη ανθρωπίνου δυναμικού, υλικοτεχνικών 

υποδομών και κόστους, ο σχεδιασμός της Πολιτείας αναφορικά με το Κοιμητήριο 
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Σχιστού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στη διαχείριση κρίσεων με σημαντικές  

μεγάλες ανθρώπινες απώλειες;  

3. Υπήρξε νέο πρωτόκολλο για το Κοιμητήριο Σχιστού αναφορικά με τη διαχείριση της 

κρίσεως του κορωνοϊού και αν ναι, τι περιλαμβάνει; 

4. Ποιος αναλαμβάνει το κόστος ταφής θυμάτων από υγειονομικές κρίσεις, όπως ο 

κορωνοϊός; 

5. Χρησιμοποιείται ή έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό της Κυβέρνησης το 

Κοιμητήριο Σχιστού για την ταφή ατόμων που χάνουν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό; 

Αν ναι, τι σημαίνει αυτό από άποψη κόστους και υγειονομικών απαιτήσεων; 

 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

                 

               

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 


