
 

     

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

            τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής  

  Προστασίας) 

  τον υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Φωτιά στο Σχιστό Κορυδαλλού» 

 

Το Σάββατο 10/10/2020 ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο των 115 στρεμμάτων στο Σχιστό 

Κορυδαλλού.  

 

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης «Μαζί για τον Κορυδαλλό», 

για τη συγκεκριμένη έκταση ο Δήμαρχος Κορυδαλλού είχε δεσμευτεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ότι μετά την παράδοσή της στον Δήμο, θα έδιωχνε τους καταπατητές και θα 

σταματούσε κάθε παράνομη δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή, καθόσον θεωρεί ότι 

αποτελεί ένα από τα ωραιότερα σημεία της Αττικής 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση στην περιοχή του Σχιστού Κορυδαλλού (απόθεση 

μπαζών, σκουπιδιών, επιχειρήσεις που δεν φεύγουν); 

2. Ποια η κατάσταση στη συγκεκριμένη έκταση από υγειονομική και περιβαλλοντική 

άποψη; 

3. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την απομάκρυνση των καταπατητών του χώρου; 

4. Έχει δοθεί η συγκεκριμένη περιοχή στο Δήμο Κορυδαλλού; 
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5. Αν ναι, πότε δόθηκε και σε τι ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος ώστε να φύγουν οι 

καταπατητές και να αξιοποιηθεί ο χώρος; 

6. Αν όχι, πότε θα παραδοθεί στο Δήμο; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη κοστολογημένη για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου; 

8. Αν ναι, ποια είναι αυτή; 

9. Αν όχι, προβλέπεται να γίνει κάποιος σχεδιασμός αξιοποίησης του χώρου; 

10. Έχει διεξαχθεί μελέτη της επιβάρυνσης του υπεδάφους από τις χρήσεις του 

παρελθόντος; 

11. Είναι ενήμεροι για το περιστατικό της φωτιάς στις 10/10/2020; 

12. Η φωτιά που ξέσπασε τι υλικά αφορούσε και ποια η επικινδυνότητά τους για το 

περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων; 

13. Πού θα διοχετευτούν τα καμένα υλικά; 

14. Με δεδομένη την κατάσταση στην περιοχή, ποια μέτρα πυρασφάλειας έχουν 

ληφθεί; 

15. Τι ενέργειες θα ληφθούν δεδομένου παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας 

φωτιάς στην περιοχή; 

16. Έχει γίνει έρευνα για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις που 

προκαλούν τα μπάζα και τα σκουπίδια στην περιοχή;  

17. Ποιο το ετήσιο ποσό του δήμου Κορυδαλλού στον ΠΕΣΥΔΑΠ και σε τι υπηρεσίες 

αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα αυτό αφορά; 

18. Ο ΠΕΣΥΔΑΠ έχει κληθεί να προτείνει περιβαλλοντικές λύσεις για τον χώρο αυτό; 

19. Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

20. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν κλήθηκε; Δεν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες του προς 

τους δήμους; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




