
 

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Καταγγελία της παράταξης «Μαζί για τον Κορυδαλλό» για την 

κοινωνική πολιτική του Δήμου 

Η Δημοτική παράταξη «Μαζί για τον Κορυδαλλό» με ανακοίνωσή της  

καταγγέλλει πως ο Δήμος Κορυδαλλού έχει τα πιο ακριβά δημοτικά τέλη, τα 

πιο ακριβά δίδακτρα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, τα πιο ακριβά 

εισιτήρια για τα πολιτιστικά δρώμενα και τα πιο ακριβά τροφεία για το summer 

camp, ενώ οι κοινωνικές ομάδες που απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη 

είναι λίγες και δεν υπάρχουν πολιτικές επανένταξης. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση «Κοινωνική πολιτική για έναν 

Δήμο είναι το σύνολο των δράσεων της διοίκησης και των θεσμικών οργάνων 

που στοχεύουν στη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας. Δηλαδή, η  

δημοτική αρχή οφείλει να συντονίζει τις υπηρεσίες της και  

Να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι δημότες να βγαίνουν το συντομότερο 

δυνατό από τις συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και συναισθηματικής 

εξαθλίωσης. 

Να  δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ολόκληρες κοινωνικές ομάδες ή δημότες να 

μην υφίστανται οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά του Δήμου και τις νέες οικογένειες ίσες 

ευκαιρίες. 

Να δημιουργεί τις συνθήκες για να μην χάνεται ο αυτοσεβασμός των πολιτών 

στη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. 

Να παρέχει υπηρεσίες, τροφεία, δίδακτρα, βοηθήματα, παροχές και δημοτικά 

τέλη δωρεάν σε όσους το έχουν ανάγκη.» 

Αντί αυτών, ο δήμος Κορυδαλλού όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «όχι μόνο 

διατηρεί αποστάσεις από την κοινωνική πολιτική», αλλά «στον αντίποδα  

έχουμε δει κομματάρχες να μοιράζουν αυτοπροσώπως (live) τρόφιμα και το 

γραφείο του Δημάρχου να μοιράζει δωρεάν εισιτήρια του πολιτιστικού 

Σεπτέμβρη χωρίς κριτήρια».     
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Όπως αναφέρει η δημοτική παράταξη, παρόλη την αναμενόμενη αύξηση των 

εσόδων του Δήμου, που υπολογίζεται σε 300.000€, από τα αδήλωτα 

τετραγωνικά στα ακίνητα, ο Δήμος αρνήθηκε τη μείωση των δημοτικών τελών 

με πρόσχημα ότι έτσι θα αναγκάζονταν σε μείωση του προσωπικού. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Ισχύει πως ο Δήμος θα έχει αύξηση εσόδων 300.000€ από τα 

αδήλωτα τετραγωνικά στα ακίνητα; 

2. Αν ναι, για ποιο λόγο ο Δήμος Κορυδαλλού δεν προχωρεί σε 

μειώσεις των δημοτικών τελών, όπως συνέβη σε γειτονικούς 

δήμους π.χ. Κερατσίνι-Δραπετσώνα που αναγνώρισαν την δύσκολη 

οικονομική κατάσταση, έτσι ώστε να ανακουφίσει τους δημότες του; 

3. Γιατί είναι λίγες οι κοινωνικές ομάδες που απαλλάσσονται από τα 

δημοτικά τέλη; Γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων αυτών 

έτσι ώστε να ενταχθούν και δημότες που πραγματικά έχουν ανάγκη, 

λόγω της διετούς πανδημίας, αλλά δεν εμπίπτουν στις υπάρχουσες 

ομάδες;  

4. Ποια τα δίδακτρα για πολιτισμό και αθλητισμό για το 2021 και ποια 

ήταν το 2018, 2019 και 2020; 

5. Ποιο το μέσο κόστος για τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου και 

ποιο ήταν το μέσο κόστος το 2018, 2019 και 2020;  

6. Πόσα εισιτήρια για τον Πολιτιστικό Σεπτέμβρη διατέθηκαν δωρεάν 

και ποια ήταν τα κριτήρια των δικαιούχων; 

7. Ποια είναι η κοινωνική πολιτική του Δήμου από το 2019 και πόσοι 

είναι οι δικαιούχοι ανά κατηγορία; 

8. Τελικά τα τροφεία για το summer camp πώς διαμορφώθηκαν και 

πόση ήταν η συμμετοχή των δημοτών, εν αναμονή και των 

στοιχείων που έχουν ζητηθεί από το Δήμο Κορυδαλλού, με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 46843/23-06-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών; 
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