
 

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: To επιχειρησιακό σχέδιο 2020-2024 του δήμου Κορυδαλλού για 

περιβάλλον και παιδεία 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2/4/21 παρουσιάστηκε από την διοίκηση το 

επιχειρησιακό σχέδιο του Κορυδαλλού για την τετραετία 2020-2024, όπως 

ενημερωνόμαστε από Δ.Τ. της δημοτικής παράταξης «Μαζί για τον 

Κορυδαλλό».  

Τα συμπεράσματα της μελέτης αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα 

του Κορυδαλλού μεταξύ άλλων, είναι «η έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης, 

φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης στην περιοχή του 

Σχιστού, όπως πχ της εγκαταλειμμένης και γεμάτης με μπάζα, εύφλεκτα 

σκουπίδια και βιολύματα περιοχής Πυροβολεία,  η υψηλή ανεργία, η 

ανισοκατανομή των κοινωνικών υποδομών, η συνεχώς οξυνόμενη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση και η απαξίωση του όρους Αιγάλεω για να 

αναφερθούμε μόνο σε αυτά που αφορούν στην εργασία και το περιβάλλον. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποιοι είναι οι άξονες και οι στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος 

του δήμου Κορυδαλλού, τι ποσά έχουν δεσμευτεί για παιδεία, υγεία, 

περιβάλλον, κοινωνική πολιτική και με ποια μέτρα θα επιτευχθούν οι 

στόχοι 5ετίας; 

2. Τι έχει υλοποιηθεί από το επιχειρησιακό σχέδιο από το 2020 έως και 

σήμερα; 

3. Ποιο είναι αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Κορυδαλλού 

για το περιβάλλον, τι ποσό δεσμεύεται για περιβαλλοντικές δράσεις και 
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παρεμβάσεις, ποιες ακριβώς θα είναι αυτές και εντός ποιου 

χρονοδιαγράμματος; 

4. Αναφορικά με το Σχιστό, υπάρχει πρόβλεψη για αξιοποίηση της 

περιοχής Πυροβολεία και αν ναι, ποια ακριβώς βήματα θα 

ακολουθηθούν, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος και ποια θα είναι η 

αξιοποίησή του για την ποιότητα ζωής των κατοίκων; 

5. Ποιο το επιχειρησιακό σχέδιο για το όρος Αιγάλεω; 

6. Έχουν γίνει τελευταία μετρήσεις για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και 

μόλυνση εντός των ορίων του Δήμου Κορυδαλλού; 

7. Αν ναι, ποια τα συμπεράσματα αναφορικά με τις αιτίες περιβαλλοντικής 

μόλυνσης και ποιο το σχέδιο αντιμετώπισής τους; 

8. Αν όχι, δεν θα έπρεπε να γίνει κάποια μέτρηση, ειδικά σε περιοχές που 

είναι κοινός τόπος πως έχουν επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά 

(εγκαταλειμμένες περιοχές γεμάτες σκουπίδια και βιολύματα, περιοχές 

υψηλής κυκλοφορίας οχημάτων κλπ); 

9. Ποιοι οι συγκεκριμένοι στόχοι για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων του δήμου Κορυδαλλού, πού βρισκόμαστε από το 2020 

και τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει μέχρι και το πέρας του 2024; 

10. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα 

από ενδεχομένως συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή 

προγράμματα απορρόφησης των καταγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ 

δημοτών με βάση τα προσόντα τους, ώστε να καλυφθούν οι πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες του δήμου που απλώς καλύπτονται περιστασιακά; 

11. Υπάρχουν προγράμματα που διεκδικεί ο δήμος και αν ναι, ποια είναι 

αυτά και ποιους τομείς αφορούν; 

12. Ποια τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ της προηγούμενης 5ετίας και ποιοι οι 

στόχοι για τα επόμενα 4 χρόνια; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




