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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη θεσμό για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, ο οποίος
συμπορεύθηκε μαζί της, σχεδόν από τη σύσταση του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους1, έως τις
μέρες μας. Με τον ν. 1065/1980 (ΦΕΚ 168 Α΄), ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο
Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, τις τρεις κωδικοποιήσεις που ακολούθησαν, καθώς και μια πληθώρα
νομοθετημάτων, τα οποία είχαν άλλοτε συστηματικό και άλλοτε αποσπασματικό χαρακτήρα,
διαμορφώθηκε σταδιακά ένα θεσμικό πλαίσιο που για αρκετά χρόνια καθόριζε την οργάνωση και
λειτουργία των Δήμων και των Κοινοτήτων.
Η ανάγκη σύνταξης Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ως ενιαίου κειμένου, αλλά κυρίως για τον
εκσυγχρονισμό του πλέγματος των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων, οδήγησε στον Ν.
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) με το οποίο εκτός των άλλων επιχειρήθηκε μια θεματική
κατανομή των αρμοδιοτήτων στους εξής τομείς:


Ανάπτυξης



Περιβάλλοντος



Ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των Οικισμών



Απασχόλησης



Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης



Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού



Πολιτικής Προστασίας.

Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) θεσπίστηκε η υποχρέωση
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και με τον Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») στο άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των
δήμων εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό.
Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή εσωτερικών
διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της
παρακολούθησης και της μέτρησης των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική
λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις τόσο το ανθρώπινο δυναμικό τους, όσο και το
σύνολο, ει δυνατόν, της τοπικής κοινωνίας μέσα από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (αρθ. 76 του
Ν. 3852/2010).
Αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες εκπόνησης και εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Σχεδίων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού είναι :


Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-7-2018) “Κλεισθένης Ι” ιδίως τα άρθρα 175, 176 και 177



Νόμος 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020), άρθρο 7.



Νόμος 4173/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 23-7-2013) “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις” , παρ. 1 και 2 του
άρθρου 79
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Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης“, ιδίως το άρθρο 266



Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/ 8 -6-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” , Κεφάλαιο
Ζ’ άρθρα 203 έως και 207



Η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2970 /τ. Β /4.11.2014 αφορά στο Περιεχόμενο, τη
δομή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 για την οποία
αναμένεται επικαιροποίηση.



Με Προεδρικά Διατάγματα, ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν σε “Όργανα και διαδικασίες
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού“: Π.Δ. 185 ΦΕΚ 221Α_12.9.07 και Π.Δ 89 ΦΕΚ 213Α_29.9.11
τροπ. ΠΔ 185.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων αποτελεί εργαλείο για την
άσκηση του αναπτυξιακού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους ρόλου, καθώς2:


αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη
βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού
χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που
απασχολούν την καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων. Καλύπτει όλο το
φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.



αντανακλά τη βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω των προτεραιοτήτων του
προγράμματος. Στο όραμα και στη βούληση των Δημοτικών Αρχών πρέπει να καταγράφεται σαφώς η
επιδίωξη για ίσες ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους.



αποτελεί ένα συμμετοχικό εργαλείο αφού κατά τη διαδικασία σύνταξής του πρέπει να συμμετέχουν
με σαφώς καθορισμένο τρόπο Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες
πολιτών. Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου
δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.



αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών των
οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και να είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία,
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του.

2

Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α., ΕΕΤΑΑ, Αθήνα 2007
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και
οργανωτικής της ανάπτυξης, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται στο Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΥΑ: 35829/2014, ΦΕΚ 2642/τ.Β’/06-10-2014, ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018). Ως
προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη
διαβούλευση, αλλά και την ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Κορυδαλλού με φορείς του ιδιωτικού,
δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Έρευνας,
Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού συντάσσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα
όργανα διοίκησης καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Η ίδια οργανική
μονάδα, είναι επίσης η αρμόδια υπηρεσία για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατά τις διαδικασίες, παρακολούθησης και αξιολόγησης του
τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης (στα οποία
εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).
Ουσιαστικά η διαδικασία περιλαμβάνει την εμπλοκή της δημοτικής αρχής όπως εκφράζεται τόσο από την
έγκριση του Ε.Π. από την εκτελεστική επιτροπή σε δύο φάσεις (ενδιάμεσα στο σχέδιο του στρατηγικού
σχεδιασμού και στην ολοκλήρωση του Ε.Π.) όσο και του δημοτικού συμβουλίου που αποτελεί και την
οριστική νομιμοποίηση του Ε.Π. Παράλληλα, οι συμμετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται
περιλαμβάνουν τη γνωμοδότηση του θεσμικά αρμόδιου οργάνου δηλαδή της επιτροπής διαβούλευσης η
οποία συνεδριάζει τόσο κατά την έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού όσο και κατά την
ολοκλήρωση του Ε.Π
Στο τεύχος αυτό, που αποτελείται από τρία μέρη, έγινε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο, τόσο ως εδαφικής και διοικητικής περιφέρειας (1ο
Μέρος), όσο και ως νομικής οντότητας (2ο Μέρος). Στο 3ο Μέρος αποτυπώνεται, όσο πιο ξεκάθαρα και
ευδιάκριτα γίνεται, η στρατηγική του Δήμου για την περίοδο 2020-2024 καθώς και οι αναπτυξιακές
προτεραιότητες που την συνοδεύουν.
Επιμέρους Στάδια
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα επιμέρους στάδια που περιλαμβάνει η εκπόνηση και έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού για την περίοδο 2020-2024 είναι:
Στάδιο 1: Αποτύπωση και αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση
Σε αυτό το βήμα γίνεται η οργάνωση και η προετοιμασία της όλης διαδικασίας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες:
-

Οργάνωση του έργου από τη Διεύθυνση προγραμματισμού, ανάπτυξης και πληροφορικής

-

Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής

-

Προγραμματισμό του έργου

-

Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου
-

Της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως οργανισμού
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-

Το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και τις προβλεπόμενες εξελίξεις σε
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

-

Της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον και
ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική
Οικονομία και Απασχόληση»

Για το σκοπό αυτό γίνεται συνοπτική περιγραφή της γενικής, μακροσκοπικής εικόνας της περιοχής του
Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά,
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των
αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Έπειτα, αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής και
γίνεται εντοπισμός των κρίσιμων θεμάτων ανάπτυξης σε κάθε τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»).
Επίσης, γίνεται χρήση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και βιβλιογραφικών πηγών καθώς και
πρωτογενών στοιχείων από την αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων στελεχών του Δήμου που αφορούν
σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σχετικά με την ειδικότητα και τις αρμοδιότητές τους.
Βήμα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου
Αυτό το βήμα έχει σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση:
-

του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών

-

των Νομικών Προσώπων του Δήμου

Για το σκοπό αυτό γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση των κύριων λειτουργικών οργανωτικών και
οικονομικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων από τους
προϊσταμένους μέσω ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αξιοποιούνται ώστε να γίνει
καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε υπηρεσίας και να γίνει εντοπισμός των κρίσιμων
ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε πεδίο αναφοράς: δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας,
οργάνωση, συνεργασίες, ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή ή/και οικονομικά.
Βήμα 4: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου
Σκοπός του βήματος είναι μέσω της :
-

διατύπωσης του οράματος

-

ανάδειξης της αποστολής του οργανισμού όπως οριοθετείται και από το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία του

-

διατύπωσης των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη
περίοδο

να οδηγηθεί :
- στην επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος
-

στον προσδιορισμό των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις
οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές
και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης
Είναι το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και περιλαμβάνει τις παρακάτω
ενέργειες:
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-

Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Πληροφορικής στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση

-

Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται προς
συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010)

-

Γίνεται δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για διαβούλευση για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στάδιο 2: Επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου Κορυδαλλού
Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού σχεδίου
Στο βήμα αυτό, με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο
για την επίτευξη κάθε στόχου ξεχωριστά του Στρατηγικού Σχεδίου.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής σε
συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για να επιτευχθούν οι Στόχοι
του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων.
Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:
-

Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων που συνδέονται με αυτά σε επιμέρους Δράσεις

-

Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου Δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία

Βήμα 7: Τετραετής Προγραμματισμός
Επιχειρησιακού Προγράμματος

των

Δράσεων.

Οικονομικός

Προγραμματισμός

του

Σκοποί του βήματος είναι:
-

Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία,
φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των αναγκαίων ανθρώπινων
και υλικών πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ.

-

Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων

-

Εκτίμηση των πηγών χρηματοδότησης

-

Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων

-

Κατάρτιση Δεικτών Αξιολόγησης για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, δημιουργούνται συγκεντρωτικοί πίνακες οι οποίοι
ομαδοποιούνται:
-

Ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους

-

ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα)

-

Ανάλογα με την προτεραιότητα

-

Ανάλογα με τη χωροθέτηση

-

Ανάλογα με το έτος

-

Ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος
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Ποικίλοι έλεγχοι των Δράσεων διενεργούνται μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων. Τέλος
συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Βήμα 8: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & Τελικές Ενέργειες
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
-

Έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την
εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν.

-

Υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό
Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για
δράσεις / σχέδια δράσης που τα αφορούν.

-

Έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

Έλεγχος για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής έκθεσης
εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

-

Δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

Το σύνολο των εργασιών και διαδικασιών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και όπως θα αποτυπωθούν στις
αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αποτελέσουν το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου Κορυδαλλού, περιόδου 2020-2024». Σε αυτό θα συμπεριλαμβάνονται, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός
(Α΄ Φάση Ε.Π./όπως θα εγκριθεί από το Δ.Σ.) και ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός με τον Οικονομικό
Προγραμματισμό και τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος (Β΄ Φάση
Ε.Π./ όπως θα εγκριθεί από το Δ.Σ.).

13

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α.1 Χαρακτηριστικά Πληθυσμού
Α.1.1 Δημογραφικά Στοιχεία
Στο παρόν τμήμα, επιχειρείται η διερεύνηση της πληθυσμιακής μεταβολής κυρίως κατά το διάστημα της
δεκαετίας 2001-2011 σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Με τη χρήση βασικών
δεικτών και με την αποτύπωση σε διαγράμματα των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την
επεξεργασία των στοιχείων, απεικονίζονται οι σχετικές τάσεις τόσο του πληθυσμού στο σύνολο του όσο
και των επιμέρους ηλικιακών ομάδων.
Επισημαίνεται ότι το έλλειμμα αξιόπιστων, επίκαιρων και διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο
Δήμου αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στη διερεύνηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης για
το σύνολο των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Περαιτέρω, για τους Δήμους της Αττικής παρατηρείται σοβαρό ζήτημα
σχετικά με τον μόνιμο πληθυσμό καθώς εμφανίζεται συνεχώς μειούμενος με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους
από τους αντίστοιχους εθνικούς. Σχετικά προβληματικά πεδία στην Απογραφή του 2011 αποτελούν επίσης
ο αριθμός ειδικών ομάδων του πληθυσμού (πχ Ρομά), ο αριθμός των μεταναστών και τα επίπεδα ανεργίας
– απασχόλησης. Δεδομένου δε ότι η τακτική χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με τα πληθυσμιακά δεδομένα κρίνεται σκόπιμο, ενόψει της απογραφής του 2021, η ανάπτυξη
στρατηγικής επικοινωνίας και μηχανισμού απογραφής για την όσο το δυνατόν καλύτερη και αξιόπιστη
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δ. Κορυδαλλού.
Από τη διαχρονική μελέτη της εξέλιξης του πληθυσμού στο Δήμο Κορυδαλλού, με βάση τα στοιχεία των
απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο διάστημα 1951-2011, παρατηρείται μία αυξητική πορεία κατά τη διάρκεια
όλης αυτής της περιόδου. Στην τελευταία απογραφή, προ περίπου μίας δεκαετίας (2011), ο πληθυσμός
ανέρχεται σε 63.445 κατοίκους, μειωμένος κατά 7.265 άτομα συγκριτικά με τον πληθυσμό του 2001
(70.710 κάτοικοι). Σε σχέση με το 2001, η μείωση του πραγματικού πληθυσμού στο Δήμο Κορυδαλλού το
2011 είναι της τάξης του 10,27%, ενώ αντίστοιχα εκείνη στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής αγγίζει το
1,7% και στο επίπεδο της χώρας το 1,08%.
Συγκριτικά με τη μεταβολή που παρατηρήθηκε τόσο στην περιφέρεια Αττικής όσο και σε επίπεδο χώρας,
είναι εντονότερη, αφού σε επίπεδο περιφέρειας η αντίστοιχη μείωση ανήλθε σε 1,7%, ενώ σε επίπεδο
χώρας σε 1,08%.
Διάγραμμα 1: Εξέλιξη Μόνιμου Πληθυσμού στο Δήμο Κορυδαλλού 1951-2011
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 1951 - 2011
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Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία Πληθυσμιακή Μεταβολή στο Δήμο Κορυδαλλού ανά Δεκαετία
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 1951 – 2011

Πίνακας 1 : Μόνιμος Πληθυσμός ανά δεκαετία (1991-2011)και ποσοστιαία μεταβολή
Μόνιμος Πληθυσμός

Περιοχή

Μεταβολή

1991

2001

2011

1991-2001

2001-2011

1991-2011

Χώρα

10.223.392

10.934.097

10.816.286

6,95%

-1,08%

5,80%

Περιφέρεια Αττικής

3.594.817

3.894.573

3.828.434

8,34%

-1,70%

6,50%

Δήμος Κορυδαλλού

63.184

70.710

63.445

11,91%

-10,27%

0,41%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 1991 – 2011
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για την περίοδο μετά το 2011 τα οποία όμως είναι
διαθέσιμα μόνο σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, παρουσιάζεται σημαντική μείωση
του πληθυσμού. Στον Πίνακα 2, αποτυπώνεται ότι η συνολική μείωση του πληθυσμού στην Περιφέρεια
Αττικής, σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση της ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται σε 6,28%. Εκτίμηση της
ομάδας μελέτης, είναι ότι αναλογική μείωση παρατηρείται και στην περιοχή αναφοράς (Δ. Κορυδαλλού) .
Πίνακας 2 : ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 2011-2019
ΣΥΝΟ

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

1.1.2015

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

11.123.392

11.086.406

11.003.615

10.926.807

10.858.018

10.783.748

10.768.193

10.741.165

10.724.599

-0,33%

-0,75%

-0,70%

-0,63%

-0,68%

-0,14%

-0,25%

-0,15%

ΛΟ
ΧΩΡΑ

-3,59%

Σ
ΠΕΡΙΦ
ΕΡΕΙΑ

3.992.912

3.963.887

3.912.849

3.863.763

3.822.843

3.781.274

3.773.559

3.756.453

3.742.235

-0,73%

-1,29%

-1,25%

-1,06%
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Πηγή : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ
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Η κατά φύλο και ηλικία σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου
Από τα επόμενα Διαγράμματα γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου
Κορυδαλλού, αναφορικά με το φύλο, παρουσιάζει μια σχετική ισορροπία καθ’ όλο το χρονικό διάστημα
1991 μέχρι το 2011. Το 2011 ο ανδρικός πληθυσμός αποτελεί το 49,87% του συνόλου και ο γυναικείος το
υπόλοιπο 50,13%.
Διάγραμμα 3: Σύνθεση Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά Φύλο 1991

Διάγραμμα 4: Σύνθεση Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά Φύλο 2001

Διάγραμμα 5: Σύνθεση Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά Φύλο 2011

Στο επόμενο Διάγραμμα, παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού κατά ηλικιακές ομάδες στο Δήμο
Κορυδαλλού, με βάση την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011. Από αυτό διαπιστώνεται ότι η πληθυσμιακή
ομάδα του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίες 15-64 ετών), αντιστοιχεί στο 70,32%
(44.617 άτομα) του συνολικού πληθυσμού του Δήμου, ενώ το ποσοστό των παιδιών (0-14 ετών) και των
ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) ανέρχεται στο 13% και στο 16,79% αντίστοιχα.
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Διάγραμμα 6: Κατανομή Πραγματικού Πληθυσμού κατά Ηλικιακές Ομάδες στο Δήμο Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Στοιχεία Απογραφής 2011
Στο επόμενο διάγραμμα αποτυπώνεται εμφανώς το φαινόμενο της υπογεννητικότητας και της σημαντικής
μείωσης του παιδικού πληθυσμού (στις ηλικιακές ομάδες 0-14 ετών), με παράλληλη σημαντική αύξηση
των ηλικιωμένων (75+), το οποίο μάλιστα αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα έντονο στο Δήμο Κορυδαλλού,
συγκριτικά τόσο με την Περιφέρεια Αττικής όσο και με τη Χώρα συνολικά.
Διάγραμμα 7: Ποσοστιαία Μεταβολή Πληθυσμού 2001-2011 ανά Ηλικιακή Ομάδα
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011
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Η συγκριτική θεώρηση των επίσημων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφές 2001 και 2011), αναφορικά με
την ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα οδηγεί στα εξής
συμπεράσματα:
-

Παρατηρείται σημαντική μείωση στις τρείς πρώτες ηλικιακές ομάδες των 0-4, 5-9 και 10-14 ετών, η
οποία διαμορφώνεται στο -4,6% για την πρώτη, στο -17,4% για τη δεύτερη, ενώ στην τρίτη το ποσοστό
αγγίζει το -22,97%. Το ανάλογο ποσοστό μεταβολής για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες στην
Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη εικόνα σε σχέση με εκείνη του Δήμου
Κορυδαλλού. Η πληθυσμιακή ομάδα 0-4 ετών καταγράφει αυξητική πορεία της τάξης του 5,29%, ενώ
για τις υπόλοιπες δύο ομάδες εμφανίζονται πτωτικές μεν τάσεις, αλλά αρκετά ηπιότερες συγκριτικά
με αυτές του Δήμου Κορυδαλλού (μείωση κατά 3,91% για την πληθυσμιακή ομάδα 5-9 ετών και
συρρίκνωση της πληθυσμιακής ομάδας 10-14 ετών κατά 12,8%).

-

Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση παρατηρείται στις ηλικιακές ομάδες 15-19 ετών (μείωση
κατά 32,97%), 20-24 ετών (μείωση κατά 29,7%), 10-14 ετών (μείωση κατά 22,97%) και 5-9 ετών
(μείωση κατά 17,4%).

-

Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση παρατηρείται στις ηλικιακές ομάδες 80-84 ετών (αύξηση κατά
100,11%), 85+ (αύξηση κατά 73,33%) και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών (αύξηση κατά
31,47%), αναδεικνύοντας έναν ολοένα και πιο έντονα γηράσκων πληθυσμό.

Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από το δείκτη γήρανσης3 στο Δήμο Κορυδαλλού ο οποίος
κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει μια συνεχή αυξητική τάση, γεγονός που καταδεικνύει το
ευρύτερο πρόβλημα υπογεννητικότητας και γήρανσης του πληθυσμού. Ο δείκτης, ουσιαστικά εκτοξεύεται
κατά το διάστημα της δεκαετίας 1991-2001 και από 51,7 ηλικιωμένους που αντιστοιχούσαν σε 100 παιδιά
το 1991, διαμορφώνεται στους 95,66 ηλικιωμένους το 2001, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση της τάξης
των 43,9 ηλικιωμένων ανά 100 παιδιά (ποσοστιαία μεταβολή 85%). Επιπλέον, κατά τη δεκαετία 2001-2011
ο δείκτης γήρανσης αυξάνεται περαιτέρω και από τους 95,66 ηλικιωμένους που αντιστοιχούσαν σε 100
παιδιά το 2001, διαμορφώνεται στους 130,26 ηλικιωμένους το 2011, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης των
34,6 ηλικιωμένων ανά 100 παιδιά (ποσοστιαία μεταβολή 36%). Το γεγονός αυτό είναι εμφανές από την
παρατηρούμενη πληθυσμιακή μείωση που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο διάστημα στις ηλικιακές
ομάδες 0-14 ετών και την παράλληλη αύξηση των ηλικιακών ομάδων που ανήκουν στις κατηγορίες άνω
των 65 ετών.
Την ίδια στιγμή ο δείκτης γήρανσης στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2001,
παρουσιάζεται υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του Δήμου Κορυδαλλού, με 103,96 ηλικιωμένους να
αντιστοιχούν σε 100 παιδιά από 68,4 που ήταν το 1991, παρουσιάζοντας επίσης σημαντική αύξηση. Για το
έτος 2011 ο δείκτης γήρανσης συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικές αυξητικές τάσεις στην Περιφέρεια και
να διαμορφώνεται στους 125 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά, όμως πλέον οι τιμές που καταγράφονται στον
Δήμο Κορυδαλλού υπερβαίνουν τις αντίστοιχες σε επίπεδο περιφέρειας. Στο επίπεδο της Χώρας ο δείκτης
γήρανσης το 2001 διαμορφώνεται σε 110,01 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά, παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξης του 55% από το 1991, όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων ήταν αντίστοιχα 71 άτομα. Τέλος, για το
έτος 2011 ο δείκτης γήρανσης της χώρας διαμορφώθηκε στους 134,38 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,15% σε σχέση με το 2001 και είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από αυτόν του
Δήμου.
Η πυραμίδα ηλικιών του πληθυσμού αποτυπώνει την ηλικιακή και την κατά φύλο σύνθεση, καθώς και την
εξελικτική πορεία γήρανσης του πληθυσμού. Στην περίπτωση που η μορφή της πυραμίδας είναι

3

Ο Δείκτης Γήρανσης εκφράζει την αντιστοιχία των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) σε μια περιοχή στη δεδομένη χρονική περίοδο σε 100 παιδιά
(ηλικία 0-14). Υπολογίζεται από τη σχέση ΔΓ= (Αριθμός ατόμων 65 και άνω X 100)/Αριθμός ατόμων (0-14) (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ. 41).

18

τριγωνική, τότε καταδεικνύει ότι η σύσταση του πληθυσμού είναι νεανική4. Αντίθετα, μια πυραμίδα όπως
στο Διάγραμμα 8, που εμφανίζει τη σύνθεση του πληθυσμού του Κορυδαλλού, με λεπτή βάση και σχετικά
διογκωμένες τις παραγωγικές ηλικίες αντιστοιχεί σε γηράσκοντα πληθυσμό.

Διάγραμμα 8: Ηλικιακή Πυραμίδα Δήμου Κορυδαλλού ( Πληθυσμός 2001-2011)
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011
Α.1.2 Σύνθεση Νοικοκυριών
Στο τμήμα της έκθεσης που ακολουθεί, επιδιώκεται η ανάλυση στοιχείων της απογραφής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) των ετών 2001 και 2011 τα οποία αναφέρονται στη σύνθεση των νοικοκυριών
του Δήμου Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με
το μέγεθος και αριθμό των μελών των νοικοκυριών, ανά έτος απογραφής και χωρικό επίπεδο.
Από το Διάγραμμα που ακολουθεί, παρατηρούμε πως το έτος 2001 απογράφηκαν 22.167 νοικοκυριά ενώ
το 2011 ο αριθμός των νοικοκυριών ήταν 23.701. Υπήρξε δηλαδή αύξηση στον αριθμό νοικοκυριών (κατά
6,5%) ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση στον αριθμό των μελών τους (κατά 4,2%). Η αναλογία μελών
4

Για να χαρακτηριστεί ένας πληθυσμός “νέος” ο παιδικός πληθυσμός (0-14 έτη) θα πρέπει να αποτελεί το 40% του συνολικού πληθυσμού
(ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ.40).
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ανά νοικοκυριό το 2011 ήταν 2,3 : 1 σε σύγκριση με την απογραφή του 2001 όπου η αναλογία ήταν
μεγαλύτερη και συγκεκριμένα 2,8 : 1, στοιχείο το οποίο επίσης συνδέεται με το φαινόμενο της
υπογεννητικότητας. Το συγκεκριμένο φαινόμενο παρά το γεγονός ότι προϋπήρχε, επιδεινώθηκε από τις
αρνητικές οικονομικές συγκυρίες και την έντονη κρίση που εκδηλώθηκε στον ελληνικό χώρο μετά το 2010,
περίοδο την οποία η απογραφή του 2011 δεν καλύπτει .
Διάγραμμα 9: Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στον αριθμό
μελών των νοικοκυριών του Δήμου (Πίνακας 3) το έτος 2011, στα οποία αναδεικνύεται πως η πλειοψηφία
των νοικοκυριών του Δήμου Κορυδαλλού αποτελείται από διμελή (28,7%), μονομελή (25%) και τριμελή
(22%) νοικοκυριά τα οποία αθροιστικά αποτελούν την πλειοψηφία των νοικοκυριών του Δήμου (75,6%).
Ακολουθούν τα τετραμελή νοικοκυριά (19,2%) και με μικρά ποσοστά τα 5μελή (3,9%) και τα άνω των 6
μελών νοικοκυριά με ποσοστό 1,2%.
Πίνακας 3 : Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών στο Δήμο Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Συμπερασματικά υποστηρίζεται ότι υπήρξε σημαντική μείωση των πολυμελών νοικοκυριών και αύξηση
των ολιγομελών, επηρεάζοντας το δημογραφικό προφίλ του Δήμου στο οποίο κυριαρχούσαν τα πολυμελή
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νοικοκυριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατακόρυφη αύξηση των μονομελών νοικοκυριών η
οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς την ανάλυση του φαινομένου.
Διάγραμμα 10: Ποσοστιαία Μεταβολή των νοικοκυριών ανά αριθμό μελών κατά τη δεκαετία 2001 - 2011
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011
Α.1.3 Οικογενειακή Κατάσταση
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την Οικογενειακή Κατάσταση όπως αυτά αποτυπώνονται κατά την απογραφή
του 2011 στο Δήμο Κορυδαλλού, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατατάσσεται στην κατηγορία των
έγγαμων, καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 48,44% επί του συνολικού πληθυσμού. Ακολουθεί
η κατηγορία των άγαμων που αποτελεί το 29,85% του πληθυσμού και έπονται οι κατηγορίες των χήρων
και των διαζευγμένων με ποσοστά 7,56% και 4,15% αντίστοιχα.
Διάγραμμα 11: Ποσοστιαία σύνθεση μόνιμου πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά κατηγορία
οικογενειακής κατάστασης το έτος 2011
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο Διάγραμμα που ακολουθεί, τα αντίστοιχα ποσοστά σύνθεσης του
πληθυσμού ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης στο επίπεδο της Χώρας είναι 50,26% για τους
έγγαμους, 39,08% για τους άγαμους, 7,59% για τους χήρους και 3,07% για τους διαζευγμένους. Στην
Περιφέρεια Αττικής, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 47,91%, 40,85%, 7,11% και 4,12%
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αντίστοιχα. Συνολικά, οι αποκλίσεις που παρατηρούνται σε σχέση με τον Κορυδαλλό δεν παρουσιάζουν
ιδιαίτερη σημασία με εξαίρεση την κατηγορία των διαζευγμένων όπου στο Δήμο του Κορυδαλλού
εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το επίπεδο της Χώρας.
Διάγραμμα 12: Ποσοστιαία σύνθεση πραγματικού πληθυσμού ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης
σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Χώρας το έτος 2011.
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών στον Δήμο
Κορυδαλλού ανέρχεται στις 23.701. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα
νοικοκυριά με δύο μέλη (28,67%), ακολουθούν τα νοικοκυριά με ένα μέλος (24,97%), ενώ στην τρίτη θέση
βρίσκονται τα νοικοκυριά με τρία μέλη (21,95%). Σημαντικό ποσοστό της τάξης του 19,23% καταγράφεται
για τα νοικοκυριά με τέσσερα μέλη. Αξίζει να σημειωθεί πως από το σύνολο των νοικοκυριών του Δήμου
Κορυδαλλού το 94,81% είναι νοικοκυριά μέχρι και τέσσερα μέλη, ενώ οι κατηγορίες νοικοκυριών με πέντε
μέλη και έξι μέλη και άνω καταλαμβάνουν μόνο το 5,19% (3,94% και 1,25% αντίστοιχα).
Διάγραμμα 13: Ποσοστιαία Σύνθεση Νοικοκυριών Δήμου Κορυδαλλού ανά Αριθμό Μελών
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6 Μέλη και άνω

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011.
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Αναφορικά με τον αριθμό των πυρηνικών οικογενειών, τα στοιχεία της απογραφής του 2011
καταδεικνύουν πως 17.348 πυρηνικές οικογένειες διαμένουν στον Δήμο Κορυδαλλού, εκ των οποίων οι
14.225 ή το 82,00% επί του συνόλου είναι παντρεμένα ζευγάρια ή συμβιούντες, ενώ το υπόλοιπο 18%
(3.123 οικογένειες) είναι μονογονεϊκές οικογένειες [2.734 οικογένειες (15,76%) με μόνη μητέρα και 389
οικογένειες (2,24%) με μόνο πατέρα.
Διάγραμμα 14: Αριθμός Πυρηνικών Οικογενειών Δήμου Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011.
Σε απόλυτα μεγέθη, οι πυρηνικές οικογένειες που συγκροτούνται από παντρεμένα ζευγάρια ή
συμβιούντες (14.225 οικογένειες) έχουν 43.613 μέλη, εκ των οποίων τα 15.163 είναι παιδιά. Αντίστοιχα, οι
οικογένειες με μόνη μητέρα (2.734) έχουν 6.403 μέλη, εκ των οποίων τα 3.669 είναι παιδιά, ενώ τέλος οι
οικογένειες με μόνο πατέρα απαρτίζονται από 885 μέλη, εκ των οποίων τα 496 είναι παιδιά. Το μέγεθος
συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστούμε ότι ,στην πλειοψηφία
τουλάχιστον των περιπτώσεων, πρόκειται για μία ομάδα με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης, κυρίως σε
επίπεδο ύπαρξης δομών προσχολικής ηλικίας αλλά ενδεχομένως και άλλων δράσεων κοινωνικής
πολιτικής.
Α.1.4 Εκπαιδευτικό επίπεδο
Από τη μελέτη του παρακάτω σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης5, παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι μέσης
και στοιχειώδους εκπαίδευσης6 συνιστούν τον κύριο κορμό του πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού με
ποσοστό 28% και 23% αντίστοιχα. Σε απόλυτες τιμές, οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης προσεγγίζουν τα
16.801 άτομα ενώ οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης τα 13.568 άτομα. Τρίτοι κατατάσσονται, με
ποσοστό 17% ή 10.277 άτομα οι απόφοιτοι της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών
Σχολών ενώ μικρότερα ποσοστά συναντάμε στις επιμέρους κατηγορίες, Κάτοχοι διδακτορικού η
μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 15% ή 9.083 άτομα, εκείνων που δεν
τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση με 11% ή 6.358 άτομα. Η
εικόνα αυτή δε διαφέρει ιδιαιτέρως από τα αντίστοιχα ποσοστά της Περιφέρειας Αττικής.
Διαφοροποιήσεις ωστόσο παρουσιάζονται τόσο στους πτυχιούχους ανώτατων σχολών και στους κατόχους
μεταπτυχιακών διπλωμάτων όσο και στους απόφοιτους της βασικής εκπαίδευσης7. Παρατηρούμε ότι ο
Δήμος Κορυδαλλού εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά στους πτυχιούχους ανώτατων σχολών και
στους κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων και μεγαλύτερα ποσοστά σε απόφοιτους της βασικής και
στοιχειώδους εκπαίδευσης. Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την συγκριτική ανάλυση για το έτος
5

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι ηλικίες για τη σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού στη σχετική κατηγορία ξεκινούν από τα 10 έτη.
Η κατηγορία απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης αναφέρεται στους απόφοιτους του δημοτικού σχολείου. Η κατηγορία απόφοιτοι μέσης
εκπαίδευσης’ αναφέρεται στους απόφοιτους του λυκείου.
7
Η βασική ή υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννεαετής και περιλαμβάνει το δημοτικό και το γυμνάσιο.
6
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2011 μεταξύ του Δήμου Κορυδαλλού και των υπολοίπων επιπέδων, είναι ότι ο πληθυσμός του Δήμου
υπολείπεται σημαντικά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον
αντίστοιχο πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής ενώ επίσης υπολείπεται και από αυτόν της χώρας. Το
στοιχείο αυτό είναι κομβικό την περίοδο οποία διανύουμε και η οποία ταυτίζεται με την οικονομίας της
γνώσης και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που αυτή προσδίδει τόσο σε επίπεδο κρατών, πόλεων
όσο και μεμονωμένων ατόμων.
Διάγραμμα 15: Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμου πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού, Περιφέρειας Αττικής και
Χώρας το έτος 2011
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Ειδικότερα, ο Δήμος Κορυδαλλού εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό απόφοιτων βασικής εκπαίδευσης σε
σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας, ενώ το εν λόγω ποσοστό κυμαίνεται σε περίπου ίδια επίπεδα
σε σύγκριση με την Περιφέρεια. Διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και στους κατόχους Διδακτορικού ή
Μεταπτυχιακού τίτλου / πτυχιούχους Πανεπιστημίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων
επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, στους απόφοιτους τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχους
Επαγγελματικών Σχολών και στους απόφοιτους του Δημοτικού. Παρατηρείται ότι ο Δήμος Κορυδαλλού
εμφανίζει αρκετά χαμηλότερα ποσοστά στους πτυχιούχους ανώτατων σχολών και στους κατόχους
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διπλωμάτων και παρόμοια ή μεγαλύτερα ποσοστά σε απόφοιτους της
βασικής και στοιχειώδους εκπαίδευσης.
Συγκρίνοντας τους κατόχους Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχους Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών, παρατηρείται ότι ο
αντίστοιχος πληθυσμός του Δήμου Κορυδαλλού κυμαίνεται σε ποσοστά σημαντικά μικρότερα σε σύγκριση
με εκείνα της Περιφέρειας(κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά τρεις περίπου μονάδες, σε σχέση με τα
αντίστοιχα της Χώρας.
Α.1.5 Ομοδημότες, ετεροδημότες, αλλοδαποί
Από τα παρακάτω διάγραμμα, σχετικά με τη σύνθεση του πληθυσμού το 2011, παρατηρείται ότι στον
Δήμο Κορυδαλλού το 43,95% του πληθυσμού (27.882 κάτοικοι) είναι ομοδημότες, το 44,18% (28.028
κάτοικοι) είναι ετεροδημότες, ενώ το 11,88% (7.535 κάτοικοι) είναι αλλοδαποί. Στην Περιφέρεια Αττικής
και στο σύνολο της Χώρας, το 40,22% και 56,06% του πληθυσμού αντίστοιχα εντάσσονται στην κατηγορία
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των ομοδημοτών, το 45,41% και 32,05% του πληθυσμού αντίστοιχα είναι ετεροδημότες και τέλος το
14,37% και το 11,89% του πληθυσμού αντίστοιχα είναι αλλοδαποί.
Η σύγκριση της σύνθεσης του πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού με την αντίστοιχη της Περιφέρειας,
αναδεικνύει μία μικρή διαφοροποίηση ως προς τις διαφορετικές κατηγορίες, εμφανίζοντας μεγαλύτερο
ποσοστό ομοδημοτών σε σχέση με την Περιφέρεια (43,95% και 40,22% αντίστοιχα) και μικρότερο ποσοστό
αλλοδαπών (11,88% και 14,37% αντίστοιχα). Αισθητές είναι οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα ποσοστά
του Δήμου και σε αυτά του συνόλου της χώρας, με τον Δήμο Κορυδαλλού να εμφανίζει σημαντικά
μικρότερο ποσοστό ομοδημοτών σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (43,95% έναντι 56,06%) και
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ετεροδημοτών (44,18% έναντι 32,05%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το
ποσοστό των αλλοδαπών που διαμένουν στον Δήμο Κορυδαλλού συμβαδίζει με τον γενικό μέσο όρο της
χώρας (11,88% και 11,89% αντίστοιχα).
Διάγραμμα 16: Ποσοστιαία Σύνθεση Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού - Ομοδημότες, Ετεροδημότες,
Αλλοδαποί το έτος 2011
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011.
Διάγραμμα 17: Μεταβολή Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού τη δεκαετία 2001-2011 - Ομοδημότες,
Ετεροδημότες και Αλλοδαποί
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011.
Σχετικά με τη μεταβολή του πληθυσμού και της κατηγοριοποίησής του σε ομοδημότες, ετεροδημότες και
αλλοδαπούς κατά τη δεκαετία 2001-2011 στον Δήμο Κορυδαλλού, παρατηρούνται τα εξής:
-

Μείωση των ομοδημοτών κατά 34,27% και ταυτόχρονη αύξηση των ετεροδημοτών κατά 33,35%. Η
μεταβολή του αριθμού των ομοδημοτών είναι ελαφρώς μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτή της
Περιφέρειας (μείωση κατά 31,35%), ενώ η αύξηση των ετεροδημοτών είναι σημαντικά μικρότερη σε
σχέση με αυτή που καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής (αύξηση 52,23%). Ωστόσο, σε κάθε
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περίπτωση, παρουσιάζεται συνολικά μια πτωτική τάση του πληθυσμού των ομοδημοτών και
αντίστροφα μια ανοδική τάση των ετεροδημοτών.
-

Αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών κατά 87,34%. Η υψηλή αυτή αύξηση των αλλοδαπών είναι
ένα φαινόμενο που παρατηρείται στο σύνολο της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το 2011 το ποσοστό αύξησης των αλλοδαπών που διαμένουν στον Δήμο Κορυδαλλού
είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο που καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής (46%).

Α.1.6 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Έρευνες και μελέτες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
φτώχεια σε τοπικό επίπεδο σχετίζεται με παράγοντες όπως η σχέση του ατόμου με την αγορά εργασίας
(ανεργία, απασχόληση), το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την ηλικία, το φύλο (γυναίκες), τον τύπο
νοικοκυριού (μόνοι γονείς, πολυμελείς οικογένειες), τον τύπο κατοικίας (έτος παλαιότητας, ιδιοκτησία
κατοικίας, αριθμός δωματίων, ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης, ύπαρξη wc/ μπάνιου) κ.λπ.. Για την
κατανόηση και τον προσδιορισμό των παραγόντων που συνιστούν αιτίες των εν λόγω φαινομένων, καθώς
δεν υπάρχει μία μοναδική και γενικότερα αποδεκτή θεωρία, η καταγραφή σε τοπικό επίπεδο στα πλαίσια
του οποίου η φτώχεια μπορεί να χαρακτηριστεί σχετική ή «ακραία», πρέπει και να περιστοιχίζεται από
επιπλέον στοιχεία μη-εισοδηματικά, τα οποία φανερώνουν πολλαπλή στέρηση ή/και κοινωνικό
αποκλεισμό.
Οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα από το 2009 έως σήμερα έχουν δημιουργήσει ένα ασταθές
οικονομικό περιβάλλον για τους πολίτες της χώρας. Ενώ την τελευταία τριετία είχαν παρατηρηθεί
σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας, τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της έξαρσης της
νόσου Covid-19 δημιούργησαν συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς που
ισχύουν κανονικά. Οι ζημιές των επιχειρήσεων και η έλλειψη ρευστότητας που αυτές αντιμετωπίζουν
επηρεάζουν αρνητικά όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα και πρωτίστως τους πληθυσμούς που
αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα κοινωνικό-οικονομικής ένταξης καθώς και τις περιοχές με αναπτυξιακή
υστέρηση .
Από το 2009 είχε καταγραφεί ραγδαία αύξηση του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας,
παράγοντας που καθιστά περισσότερο αναγκαίο από ποτέ το σχεδιασμό και συντονισμό πολιτικών για τη
στήριξη των αδυνάτων. Από το έτος 2013 το ποσοστό αυτό παρουσίαζε μικρή μείωση. Δυστυχώς οι
τελευταίες παγκόσμιες και εθνικές εξελίξεις από τις επιπτώσεις της πανδημίας δημιουργούν σημαντικό
κίνδυνο για νέα αύξηση του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας8.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» της
ΕΛΣΑΤ, το 2018, το 18.5% του πληθυσμού της χώρας βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας.
Διάγραμμα 18: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό: 2005, 2008-2018

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014
8
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Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σε εθνικό επίπεδο τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας εκτιμώνται σε 763.174 σε σύνολο 4.125.263 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 1.954.400 στο
σύνολο των 10.542.856 ατόμων του πληθυσμού της Χώρας.
Πίνακας 4: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, κατά ομάδες ηλικιών και φύλο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014
Πίνακας 5: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, κατά ομάδες ηλικιών και
υπηκοότητα

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014
Πίνακας 6: Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, κατά ομάδες ηλικιών και χώρα
γέννησης

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014
Τα παραπάνω δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος φτώχειας ή ο κοινωνικός
αποκλεισμός είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (35,0%) ενώ ο κίνδυνος
φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 22,7% σημειώνοντας μείωση κατά
1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017, ενώ για τις ομάδες ηλικιών 18-64 ετών και 65 ετών και άνω
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ανέρχεται σε 19,8% και 11,6%, αντίστοιχα. Επίσης ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται ότι το 33,0% είναι Έλληνες και το 56,5% είναι
αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα.
Τέλος από τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας 18-64 ετών και βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό το 55,1% γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, ενώ το 32,1% είναι αλλοδαποί που
γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα.
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας κατά τα προηγούμενα έτη ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τις γυναίκες σε
σχέση με τους άνδρες. Το 2014 και 2015 διαμορφώθηκε σε πολύ κοντινά επίπεδα, υψηλότερο κατά 0,2 και
0,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τους άνδρες, ενώ με βάση τα στοιχεία του 2018, όπως συνέβη
επίσης το 2016 και το 2017, εμφανίζεται ίδιο μεταξύ ανδρών και γυναικών, δηλαδή 18,5%.
Επίσης, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για το συνολικό πληθυσμό σημείωσε μείωση κατά 1,7 ποσοστιαίες
μονάδες το 2018 σε σχέση με το 2017.
Ο κίνδυνος φτώχειας για τους διάφορους τύπους νοικοκυριών σημείωσε πτώση το 2018 σε σχέση με το
2017 με μόνη εξαίρεση την περίπτωση μονογονεϊκού νοικοκυριού με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί,
όπου σημείωσε αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες (32,8%).
Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τους ανέργους και τους
οικονομικά μη ενεργούς (νοικοκυρές κλπ.). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους εργαζομένους
ανέρχεται σε 11,0% (9,5% για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση και 24,6% για τους εργαζομένους
με μερική απασχόληση). Σε επίπεδο φύλου το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τις εργαζόμενες γυναίκες
ανήλθε σε 12,5% ενώ για τους εργαζόμενους άνδρες σε 8,8%. Αντίθετα υψηλά ποσοστά κινδύνου
φτώχειας παρατηρούνται στους ανέργους με σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, 49,1% και
37,9% αντίστοιχα.
Ως βασική υπόθεση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα παραπάνω δεδομένα σε μεγάλο βαθμό ισχύουν
και για τον Κορυδαλλό, αν λάβουμε υπόψη τα πληθυσμιακά μεγέθη και το κοινωνικό – οικονομικό
προφίλ της πόλης.
Α.1.7 Δείκτες Φτώχειας στην πόλη του Κορυδαλλού
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα την τελευταία
δεκαετία και η πρωτοφανής κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία συνέβαλαν στην η κατακόρυφη
αύξηση των ατόμων τα οποία ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και χρήζουν ουσιαστικής υποστήριξης
από τους επίσημους φορείς της πολιτείας. Αντίστοιχη ήταν η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και
άλλων ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες επίσης χρήζουν σημαντικής υποστήριξης.
Δυστυχώς ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην άσκηση των τοπικών πολιτικών για τη διαχείριση
και αντιμετώπιση της φτώχειας είναι κυρίως το έλλειμμα δεδομένων αλλά και δευτερευόντως
μηχανισμών για την επεξεργασία τους. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των 66
δήμων της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται στην ανάλυση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας η οποία δημοσιεύθηκε το 2015 (ΠΕΣΚΕ, 2015). Στη
συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο μεθοδολογίες, αυτή του δείκτη Στέρησης του Townsend και
του Συνθετικού Δείκτη Ανθρώπινης Φτώχειας (Human Poverty Index, HPI) του ΟΗΕ. Σύμφωνα λοιπόν με
τον πρώτο, μέσω του οποίου αποτυπώνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συγκεκριμένου
συνθετικού δείκτη για ένα Δήμο, τόσο περισσότερο "φτωχοί" από υλικά αγαθά είναι οι κάτοικοι του
Δήμου αυτού σε σχέση με τους άλλους δήμους, ο Δήμος Κορυδαλλού κατατάσσεται στη 16η θέση σε
σχέση με τους 66 δήμους της Αττικής.
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της πόλης, σύμφωνα με την προσαρμοσμένη μεθοδολογία του
Συνθετικού Δείκτη Ανθρώπινης Φτώχειας (Human Poverty Index, HPI) του ΟΗΕ στο ίδιο στρατηγικό
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κείμενο (ΠΕΣΚΕ, 2015). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συνθετικού δείκτη φτώχειας για ένα δήμο, τόσο
αυξάνεται η ανθρώπινη φτώχεια του πληθυσμού του δήμου αυτού σε σχέση με τους άλλους δήμους. Οι
τιμές που μπορεί να πάρει ο δείκτης δεν έχουν συγκεκριμένα όρια, γι’ αυτό η περιφερειακή στατιστική
ανάλυση αφορά στην ιεράρχηση (ranking) των τιμών του δείκτη από τη μικρότερη προς την μεγαλύτερη.
Σύμφωνα λοιπόν με τον σύνθετο αυτό δείκτη του ΟΗΕ και την μεθοδολογία που υιοθετεί, ο Κορυδαλλός
κατατάσσεται 22ος μεταξύ των 66 δήμων της Αττικής, θέση ελαφρώς βελτιωμένη από την αντίστοιχη που
κατέχει σύμφωνα με το δείκτη Στέρησης Townsend. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι εμφανές ότι όπως
προκύπτει και από τους δύο δείκτες οι τιμές που λαμβάνει ο Κορυδαλλός είναι σημαντικά υψηλότερες
από τη μεγάλη πλειοψηφία των δήμων τη Αττικής, γεγονός το οποίο αναδεικνύει και την ένταση των
προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σημαντικό διευκρινιστικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με τα αποτελέσματα τα
οποία προκύπτουν από τις δύο προαναφερόμενες μεθοδολογίες, είναι ότι στην μεν πρώτη αποτυπώνεται
το επίπεδο φτώχειας / στέρησης υλικών αγαθών και στη δεύτερη το μέσο επίπεδο ανθρώπινης φτώχειας.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση ότι όλοι οι κάτοικοι ενός Δήμου με υψηλή
τιμή δείκτη, είναι φτωχοί, και όλοι οι κάτοικοι ενός Δήμου με χαμηλή τιμή δείκτη, είναι πλούσιοι.
Ο Δήμος όντας ο εγγύτερος προς την τοπική κοινωνία φορέας και έχοντας αναπτύξει ταυτόχρονα
σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και αποτελεσματικές δομές στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής,
τουλάχιστον τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διαθέτει συνολικότερη εικόνα για τα ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι δημότες και κάτοικοι της πόλης, δυνατότητα πρόσβασης τόσο στην τοπική κοινότητα
όσο και στους κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Οι σχετικές υπηρεσίες του
δήμου διαθέτουν ήδη επαρκή σύνδεση και δικτύωση με τους δυνητικά ωφελούμενους στοιχείο πολύτιμο
για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών και με την χρονική αμεσότητα που είναι αναγκαία.
Α.1.8 Βασικά Στοιχεία Οικονομικών Μεταναστών
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα και ιδιαίτερα αναλυτικά στοιχεία τα οποία διέθετε το τμήμα αλλοδαπών
μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2012 οι νόμιμοι υπήκοοι τρίτης χώρας που διέμεναν στον Κορυδαλλό ήταν 3277
άτομα.
Φύλο
Σχετικά με το φύλο των αλλοδαπών που νόμιμα διέμεναν στον Κορυδαλλό το 52,24% ήταν άνδρες (1.712
άτομα) ενώ το 47,64 % ήταν γυναίκες (1.561 άτομα).
Διάγραμμα 19 : Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού αλλοδαπών ανά φύλο

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, 2012
Ηλικιακές Ομάδες
Σύμφωνα με την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων η σύνθεση του πληθυσμού των υπηκόων τρίτων
χωρών που διαμένουν νόμιμα στο Δήμο Κορυδαλλού ανά ηλικιακές ομάδες διαμορφώνεται ως εξής: Η
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ηλικιακή ομάδα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι εκείνη των 35-44 ετών με 804 άτομα και ποσοστό επί
του συνόλου 24,5% ενώ ακολουθούν οι ομάδες των 25-34, των 0-14, των 45-54 , των 15-24, και των 55-64
με ποσοστά 19,7%, 19,3%, 14,3%, 13,7% και 6,6%. Για τα άτομα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σχετικά με την ηλικία το 75,06% ή 2.460 άτομα ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες άνω των 18 ετών.
Διάγραμμα 20: Ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσμού των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα
στο Δήμο Κορυδαλλού ανά ηλικιακή ομάδα

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, 2012
Υπηκοότητα
Σχετικά με την υπηκοότητα, τη συντριπτική πλειοψηφία κατέχουν οι υπήκοοι Αλβανίας οι οποίοι
αποτελούν το 73,8% των υπηκόων τρίτης χώρας με 2417 άτομα. Ακολουθούν οι υπήκοοι της Ουκρανίας
με 4,3% (142 άτομα), της Ρωσίας με 2,7% (90 άτομα), του Πακιστάν με 2,7% (87 άτομα), της Μολδαβίας με
2,1% (70 άτομα), της Αρμενίας 2% (66 άτομα) και της Γεωργίας 1,7% (55 άτομα).
Πίνακας 7: Αριθμός Υπηκόων τρίτης χώρα που διαμένουν νόμιμα στον Κορυδαλλό και Ποσοστιαία
Σύνθεση ανά υπηκοότητα
Υπηκοότητα
Αριθμός Υπηκόων Ποσοστό επί του Συνόλου
ΑΛΒΑΝΙΑ
2417
73,76%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
142
4,33%
ΡΩΣΙΑ
90
2,75%
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ
87
2,65%
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
70
2,14%
ΑΡΜΕΝΙΑ
66
2,01%
ΓΕΩΡΓΙΑ
55
1,68%
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
53
1,62%
ΙΝΔΙΑ
49
1,50%
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ
49
1,50%
ΣΥΡΙΑ
29
0,88%
ΚΙΝΕΖΙΚΗ
26
0,79%
ΙΡΑΚ
16
0,49%
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
13
0,40%
ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
11
0,34%
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
11
0,34%
ΆΛΛΟ
93
2,84%
ΣΥΝΟΛΟ
3277
Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, 2012
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Α.2 Διάρθρωση της Τοπικής Οικονομίας
Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η διάρθρωση της οικονομίας της περιοχής μελέτης. Αρχικά
καταγράφεται η διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, στον Δήμο και κατόπιν
αναλύεται η τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
Κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν στην περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
Δεδομένου ότι σε επίπεδο δήμων δεν δημοσιεύονται στοιχεία σχετικά με το τοπικό ΑΕΠ, στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας θεωρήθηκε σημαντικό να παρατεθούν ενδεικτικά ορισμένα επίσημα στοιχεία που
έχει δημοσιεύσει η ΕΛΣΤΑΤ για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής η
οποία και αποτελεί το άμεσο περιβάλλον της πόλης και στην οποία εντάσσεται ο Δήμος Κορυδαλλού,
προκειμένου να αποτυπωθεί η συμβολή της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.
Πίνακας 8: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό
(Σε ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές)
ΕΤΗ
2011*

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

ΕΛΛΑΔΑ

18.643

17.311

16.475

16.402

16.381

16.378

16.757

ATTΙΚΗ

25.380

23.530

22.540

22.389

22.229

22.204

22.784

Βόρειος Τομέας Αθηνών

28.747

26.974

25.694

25.261

24.961

25.269

25.742

Δυτικός Τομέας Αθηνών

12.938

11.822

11.321

11.277

11.351

11.352

11.523

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

33.845

32.278

31.448

31.667

31.783

32.031

33.002

Νότιος Τομέας Αθηνών

21.166

19.578

18.729

18.506

18.317

18.323

18.726

Ανατολική Αττική

23.212

21.056

19.972

19.633

19.146

18.879

19.096

Δυτική Αττική

31.966

26.004

24.673

24.111

23.997

22.888

24.401

Πειραιάς, Νήσοι

20.989

19.422

18.398

18.481

18.354

18.365

19.286

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, 2011-2017
Διάγραμμα 21: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Έτη: 2011-2017
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Πειραιάς, Νήσοι

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, 2011-2017
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Α.2.1 Εργατικό Δυναμικό – Απασχόληση – Ανεργία
Συνοπτική επισκόπηση της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την φετινή έκθεση
της Ε.Ε. για την απασχόληση στην περιοχή 9
Η Περιφέρεια Αττικής με έδρα την Αθήνα διαιρείται σε 8 Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τομέα
Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής,
Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων Αττικής. Αποτελεί την πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καθώς
συγκεντρώνει περισσότερο από το 1/3 (περίπου 36%) του συνολικού πληθυσμού. Κατατάσσεται πρώτη
τόσο ως προς το μέγεθος του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας όσο και ως προς τον αριθμό των ανέργων της
(που καταγράφεται στο 36,51% στο σύνολο της χώρας) και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Ο δείκτης ανεργίας για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 έκλεισε στο επίπεδο του 15,7% έναντι 16,5% του
προηγούμενου τριμήνου και του 18,9% του αντίστοιχου τριμήνου του 2018.
Η ανεργία είναι υψηλότερη στις γυναίκες και στους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας.
Τον υψηλότερο αριθμό επιχειρήσεων συγκεντρώνουν οι κλάδοι του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της
επισκευής οχημάτων, ο κλάδος της εφοδιαστικής, των εκμισθώσεων και άλλων εμπορικών
δραστηριοτήτων και τέλος των μεταποιητικών βιομηχανιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των καταγεγραμμένων θέσεων εργασίας στην Αττική παρουσιάζεται δημιουργία
θέσεων για υπαλλήλους γραφείου (απόφοιτους ΑΕΙ αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και για
απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πελατών. Ακολουθούν οι πωλητές και οι
ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα. Τέλος, εμφανίζεται τάση αύξησης
θέσεων μισθωτής απασχόλησης σε πλανόδιους πωλητές και ανειδίκευτους εργάτες.
Νέες θέσεις εργασίας
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι νέες θέσεις10 εργασίας ανά τρίμηνο και έτος σε επίπεδο
Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Δήμου Κορυδαλλού. Οι νέες θέσεις
προκύπτουν από την διαφορά προσλήψεων απολύσεων. Η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και νθρωπίνου Δυναμικού με βάση τα στοιχεία προσλήψεων απολύσεων που
συλλεγεί το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

9

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=47&acro=lmi&lang=el&countryId=GR&regionId=GR3&nuts2Code=GR30&nuts3Code=null&regionName
=%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
10
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας 2014-2018»
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Διάγραμμα 22: Νέες θέσεις εργασίας Περιφέρειας Αττικής 2014 – 2018

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας
2014-2018»
Διάγραμμα 23: Νέες θέσεις εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 2014 – 2018

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας
2014-2018»
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Διάγραμμα 24: Νέες θέσεις εργασίας Δήμου Κορυδαλλού 2014 – 2018

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας
2014-2018»
Διάγραμμα 25: Διαχρονική εξέλιξη νέων θέσεων εργασίας στο Δήμου Κορυδαλλού 2014 – 2018
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Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας
2014-2018»
Όπως γίνεται εμφανές στα διαγράμματα, αποτυπώνεται μία σημαντική αύξηση των νέων θέσεων στην
πόλη του Κορυδαλλού το έτος 2016, σχεδόν 3,5 φορές ισχυρότερη από το προηγούμενο έτος, ενώ στη
συνέχεια τα επόμενα δύο έτη η δημιουργία νέων θέσεων ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία.
Ροές Μισθωτής Απασχόλησης
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ροές μισθωτής απασχόλησης στον Δήμο Κορυδαλλού
για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος του 2017 με Δεκέμβριο του 2020.
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Διάγραμμα 26: Διαθέσιμες θέσεις εργασίας Δήμου Κορυδαλλού 2014 – 2018

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Ροές Μισθωτής
Απασχόλησης 2017 - 2020»
Η διαγραμματική αποτύπωση των τριών ετών 2018, 2019,2020 παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες ως προς
τις περιόδους μελέτης, όπου το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας γίνεται αρνητικό και αντίστοιχα θετικό.
Παρατηρούμε ότι από τα μέσα Μαρτίου οι απολύσεις υπερβαίνουν τις προσλήψεις με την κατάσταση να
διατηρείται αρνητική μέχρι τα τέλη Αυγούστου, με εξαίρεση το 2020 όπου ουσιαστικά το αρνητικό
ισοζύγιο ξεκινά από το τέλος του προηγούμενου έτους με σχετικά όμως ηπιότερη ένταση. Το στοιχείο
αυτό ενδεχομένως συνδέεται με τους κυρίαρχους οικονομικούς κλάδους στην περιοχή μελέτης και
στοιχεία εποχικότητας τα οποία αυτοί διαθέτουν. Μεταξύ των σημαντικότερων μπορούν να θεωρηθούν το
λιανικό εμπόριο και ο κλάδος της εστίασης
Ροές Μισθωτής Εργασίας και Εγγεγραμμένη Ανεργία
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ροές μισθωτής εργασίας και εγγεγραμμένης ανεργίας
στον Δήμο Κορυδαλλού για το έτος 2020. Είναι εμφανές ότι το ισοζύγιο των θέσεων το πρώτο επτάμηνο
του 2020 είναι αρνητικό κατά 538 θέσεις, στοιχείο το οποίο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις επιπτώσεις
της πανδημίας παρά τις όποιες κεντρικές παρεμβάσεις στο πεδίο της υποστήριξης της απασχόλησης.
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Διάγραμμα 27: Ροές Μισθωτής Εργασίας και Εγγεγραμμένη Ανεργία Δήμου Κορυδαλλού 2020

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Ροές Μισθωτής Εργασίας και
Εγγεγραμμένη Ανεργία2020»
Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ανά καθεστώς απασχόλησης
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι νέες θέσεις μισθωτής εργασίας που δημιουργήθηκαν,
ανά καθεστώς απασχόλησης, την τελευταία πενταετία στον Δήμο Κορυδαλλού. Είναι εμφανής η
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μετατόπιση προς πιο ευέλικτες μορφές εργασίας κυρίως με ενίσχυση του μοντέλου της μερικής
απασχόλησης και δευτερευόντως της εκ περιτροπής εργασίας.
Διάγραμμα 28: Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας που δημιουργήθηκαν, ανά καθεστώς απασχόλησης Δήμου
Κορυδαλλού 2020

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) «Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας
ανά καθεστώς απασχόλησης 2014 - 2018»
Στη συνέχεια επιχειρώντας να αποτυπωθεί η διάρθρωση της απασχόλησης ανά οικονομική δραστηριότητα
στην ευρύτερη περιοχής μελέτης παρατίθενται τα στοιχεία του αριθμού των απασχολουμένων ανά
οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς από το 2012- 2017
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Ο αριθμός των απασχολουμένων ανά οικονομική δραστηριότητα
Πίνακας 9: Αριθμός των απασχολουμένων ανά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς από το 2012- 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡ
ΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κωδικός
NACE
Αναθ.2
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Ω

Περιγραφή
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

2017

2016

2015

2014

2013

2012

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

x
x
14.712

x
x
15.383

x
x
14.601

822
x
14.522

109
x
13.769

120
x
14.197

264

253

210

226

318

291

672

700

927

716

807

723

3.466

4.149

3.750

4.077

4.849

5.278

30.237

31.931

30.314

32.946

33.980

33.506

26.658

27.463

27.756

28.245

25.625

23.342

14.296

13.281

11.233

10.525

9.432

7.411

2.969

3.267

3.158

3.282

2.688

2.486

1.592

1.866

2.160

2.072

1.539

2.112

985

940

911

719

694

674

8.397

10.169

9.466

11.698

12.051

11.625

5.193

6.623

5.349

6.178

3.813

4.475

17.678

7.844

8.021

x

x

x

14.598

7.081

6.968

6.851

3.312

3.170

10.995

11.462

11.618

12.037

6.056

6.099

2.747
4.484
176
160.119

2.887
4.801
138
150.238

2.605
4.663
145
143.855

2.882
5.375
77
143.250

2.295
3.318
128
124.783

2.416
3.477
124
121.526

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, 2012 - 2017
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Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (ΟΕΠ)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (ΟΕΠ) 11 του Δήμου
ανερχόταν τότε στα 26.876 άτομα ή στο 39,84% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, ενώ σύμφωνα
με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο ΟΕΠ ανέρχεται σε 26.838 άτομα, ήτοι το 42,3% του συνολικού
πληθυσμού του Δήμου, παρουσιάζοντας μια σχετική αύξηση 2,46 εκατοστιαίων μονάδων σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο .
Διάγραμμα 29: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (1991-2011) στον Δήμο Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 1991, 2001 και 2011.
Είναι φανερό ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου παρουσιάζει διαχρονικά συνεχή αύξηση, η
οποία βέβαια την τελευταία δεκαετία σταθεροποιείται, εξαιτίας μάλλον της μείωσης του πληθυσμού.
Διάγραμμα 30: % ΟΕΠ και μη ΟΕΠ στον Δήμο και στην Περιφέρεια 1991-2011
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 1991, 2001 και 2011.
11

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς
εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν.

39

Το βασικό χαρακτηριστικό στον Δήμο Κορυδαλλού μέχρι και το 2001 αποτελούσε το χαμηλό μέγεθος του
ΟΕΠ του Δήμου έναντι των αντιστοίχων ποσοστών στην Περιφέρεια. Το 2011 όμως, ο Δήμος εμφανίζει το
ίδιο ποσοστό περίπου οικονομικά ενεργού πληθυσμού με αυτόν της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας μια
σταθερή τάση αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του, ενώ και για πρώτη φορά εμφανίζει το
ίδιο ποσοστό μη ΟΕΠ. Βέβαια, ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός του ως ποσοστό του συνολικού
εργασίμου πληθυσμού του Δήμου το 2011 έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγουμένη δεκαετία από
56,1% το 2001 σε 53,7 % το 2011.
Όσον αφορά τη διάρθρωση του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού για το 2011 παρατηρείται ότι:
1. H μεγαλύτερη ομάδα του μη ΟΕΠ (11455) είναι οι συνταξιούχοι.
2. Εντάσσεται ένας σημαντικός αριθμός σπουδαστών / μαθητών στη συγκεκριμένη κατηγορία και τέλος
3. Εντάσσονται οι νοικοκυρές, που φτάνουν τα 8415 άτομα για το 2011.
Το τελευταίο αναδεικνύεται και από την περαιτέρω ανάλυση της κατά φύλο σύνθεσης του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού (ΟΕΠ) του Δήμου Κορυδαλλού στα έτη 2001 και 2011. Ο ανδρικός πληθυσμός (15518
άτομα), με ποσοστό 57,82%, εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ΟΕΠ του Δήμου, ενώ ο
γυναικείος πληθυσμός (11320 άτομα) υπολείπεται με ποσοστό 42,18% το 2011. Ωστόσο, η διαχρονική
εξέλιξη του γυναικείου πληθυσμού ως ποσοστού του ΟΕΠ παρουσιάζει θετική αύξηση κατά περίπου 4,5
ποσοστιαίες μονάδες, σε αντίθεση με τον ανδρικό πληθυσμό που μειώνεται σταδιακά.
Διάγραμμα 31: % του ΟΕΠ ανά Φύλο στον Δήμο Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011

Η διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά τομέα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Το κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Αττικής είναι η τριτογενοποίηση της παραγωγικής δομής, καθώς
από το 1981 και μετά, το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού συγκεντρώνεται στον
τριτογενή τομέα παραγωγής. Ανάλογη εξέλιξη παρουσιάζεται και στον Δήμο Κορυδαλλού, καθώς ο ΟΕΠ
στον τριτογενή τομέα παραγωγής συνεχώς αυξάνεται, ενώ ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει
διαχρονικά συνεχιζόμενη κάμψη μέχρι και το 2001. Συμπερασματικά, το κύριο χαρακτηριστικό της
απασχόλησης στον Κορυδαλλό είναι η αύξηση του ποσοστού του ΟΕΠ που απασχολείται στο εμπόριο,
στην εστίαση και στην δημόσια διοίκηση –εκπαίδευση.
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Διάγραμμα 32: Ποσοστό ΟΕΠ ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 1991, 2001 και 2011.
Πίνακας 10: Κατανομή του ΟΕΠ ανά κλάδο παραγωγής 2011
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Δ. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και
Κλιματισμού
Ε. Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων
και Δραστηριότητες Εξυγίανσης
ΣΤ. Κατασκευές
Ζ. Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και Μοτοσυκλετών
Η. Μεταφορά και Αποθήκευση
Θ. Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης
Ι. Ενημέρωση και Επικοινωνία
Κ. Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες
Λ. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Μ. Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
Ν. Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
Ξ. Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση
Ο. Εκπαίδευση
Π. Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την
Κοινωνική Μέριμνα
Ρ. Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία
Σ. Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών
Τ. Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών - Μη
Διαφοροποιημένες Δραστηριότητες Νοικοκυριών, που Αφορούν
την Παραγωγή Αγαθών - και Υπηρεσιών - για Ιδία Χρήση
Υ. Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων
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6,63
2,96

715

2,83

31
1138

0,12
4,50

964

3,81

2560
1497

10,12
5,92

1487
333
513

5,88
1,32
2,03

276
2

1,09
0,01

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011.
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Το Φαινόμενο της Ανεργίας
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Επικράτειας και σε επίπεδο Αττικής, τα βασικά μεγέθη
ανεργίας διαμορφώνονται ως εξής (έρευνα ΟΑΕΔ: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών 2019) , ο Δείκτης
επιβάρυνσης του μόνιμου πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων από την ανεργία καταγράφεται ως
εξής: 12
Πίνακας 11: Δείκτης επιβάρυνσης του μόνιμου πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων από την ανεργία

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
160.927
111.222

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
18.366
11.969

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ
11,4126
10,7614

ΑΧΑΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

309.694
1.110.551
50.322
210.802
150.196
448.997

32.546
115.092
5.132
21.291
14.919
43.221

10,5091
10,3635
10,1983
10,1000
9,9330
9,6261

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ

113.544
489.675
126.698
190.010
139.680
9.882

10.919
46.297
11.607
17.290
12.434
879

9,6165
9,4546
9,1612
9,0995
8,9018
8,8950

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

210.815
51.414
159.300
140.611
80.419
124.917

18.433
4.466
13.782
12.163
6.838
10.552

8,7437
8,6864
8,6516
8,6501
8,5030
8,4472

ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

67.877
1.029.520
284.325
98.287
502.348
167.901

5.730
85.299
22.334
7.674
38.110
12.671

8,4417
8,2853
7,8551
7,8077
7,5864
7,5467

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΘΑΣΟΥ

131.085
14.926
145.082
32.977
159.954
13.770

9.772
1.108
10.683
2.424
11.733
1.007

7,4547
7,4233
7,3634
7,3506
7,3352
7,3130

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

529.826
74.651
29.452
176.430
86.436
158.231

38.520
5.419
2.097
12.493
6.100
11.145

7,2703
7,2605
7,1201
7,0810
7,0572
7,0435

ΕΒΡΟΥ

147.947

10.301

6,9626

ΟΑΕΔ: Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών 2019
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ

105.908
23.693
305.490
57.491
13.798

7.325
1.604
20.544
3.862
925

6,9164
6,7699
6,7249
6,7176
6,7039

ΡΟΔΟΠΗ
ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΧΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

112.039
17.262
21.507
40.759
52.674
31.757

7.471
1.146
1.424
2.671
3.449
2.065

6,6682
6,6389
6,6211
6,5532
6,5478
6,5025

ΚΩ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΗΝΟΥ

34.396
43.587
86.685
117.920
20.081
8.636

2.224
2.762
5.418
7.226
1.205
518

6,4659
6,3368
6,2502
6,1279
6,0007
5,9981

ΦΩΚΙΔΑΣ
ΝΑΞΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΡΟΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

40.343
20.877
104.371
119.830
592.490
97.044

2.397
1.198
5.675
6.514
31.922
5.119

5,9416
5,7384
5,4373
5,4360
5,3878
5,2749

ΘΗΡΑΣ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ

18.883
10.134
75.381
85.609
7.310
9.221

973
521
3.858
4.040
325
397

5,1528
5,1411
5,1180
4,7191
4,4460
4,3054

ΧΑΝΙΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ

156.585
89.138
35.801
3.911
9.932
3.231

6.411
3.530
1.308
129
272
86

4,0943
3,9602
3,6535
3,2984
2,7386
2,6617

Πηγή: ΟΑΕΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών 2019

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα ο δείκτης επιβάρυνσης της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιώς, ανέρχεται σε 9,63 και είναι πολύ μεγαλύτερος από τον εθνικό μέσο όρο, ήτοι 7,08.
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Διάγραμμα 33: Δείκτης επιβάρυνσης πληθυσμού από την ανεργία

Πηγή: ΟΑΕΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών 2019
Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στα δεδομένα της 30ης Απριλίου 2019, σύμφωνα με τα οποία για το
σύνολο της Χώρας, οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχονταν σε 973.482 άτομα εκ των οποίων τα 869.330
ή 89,30% ήταν άνεργοι, αναζητούσαν δηλαδή εργασία την οποία ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν. Στο
σύνολο των εγγεγραμμένων το 10,45% (101.765 άτομα) είναι επιδοτούμενοι τακτικής ανεργίας. Σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα για το 2020, ο μέσος όρος ηλικίας των ανέργων είναι τα 45 έτη και ο μέσος όρος
διάρκειας της ανεργίας είναι 30 μήνες.
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Πίνακας 12: Περιφέρεια Αττικής - Χαρακτηριστικά Εγγεγραμμένων ανέργων
2019

2020

Περιφέρεια
Αττικής

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

307.154

ΜΗΝΕΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

307.154

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΤΙΜΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

360.856

15

75

45

13

360.856

0

371

30

38

Πηγή: Έρευνα ΟΑΕΔ, 2019 - 2020
Πίνακας 13: Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά Περιφερειακή Ενότητα
2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2020

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

85.299

27,77%

102.435

28,39%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

46.297

15,07%

52.805

14,63%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

43.221

14,07%

49.256

13,65%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

38.520

12,54%

46.125

12,78%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

38.110

12,41%

43.873

12,16%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

31.922

10,39%

37.634

10,43%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18.366

5,98%

21.044

5,83%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

5.419

1,76%

7.684

2,13%

ΣΥΝΟΛΟ

307.154

360.856

Πηγή: Έρευνα ΟΑΕΔ, 2019 - 2020
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Α.2.2 Επιχειρηματικότητα – Οικονομική Δραστηριότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται ο αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά
μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά σύμφωνα με το
Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων για τα έτη 2012 – 2017
Πίνακας 14: Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός
NACE
Αναθ.2
Α
Β
Γ
Δ

Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Ω

Περιγραφή
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ·
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ·
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

x
x
2.492

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
ευρώ)
x
x
1.100.906

127

4.813.848

264

38

117.835

672

1.554

151.984

3.466

9.749

5.228.722

30.237

4.467

2.132.364

26.658

2.232

226.132

14.296

687

242.007

2.969

889

92.128

1.592

476

84.657

985

5.258

382.461

8.397

847

210.612

5.193

26

1.126

17.678

759

39.174

14.598

2.440

206.550

10.995

763

108.075

2.747

1.488

47.092

4.484

132

1.173

176

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
x
x
14.712

Τα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζουν σε απόλυτους αριθμού την διαχρονική εξέλιξη των
οικονομικών τομέων στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά για τα έτη 2012 – 2017. Η ανάλυση γίνεται ανά
αριθμό νομικών μονάδων και ανά ετήσιο κύκλο εργασιών του κάθε τομέα.
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Δευτερογενής τομέας
Διάγραμμα 34: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού νομικών μονάδων του Δευτερογενή Τομέα στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

5.792
5.223

5.163
4.743

2012

2013

2014

2015

4.279

4.211

2016

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 - 2017
Διάγραμμα 35: Διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Δευτερογενή Τομέα στην Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

5.300.922

5.836.021
6.184.572

5.601.262

4.835.664

5.188.782

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 – 2017
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Τριτογενής τομέας
Διάγραμμα 36: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού νομικών μονάδων του Τριτογενή Τομέα στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

20.446

20.367
20.028

19.099
18.720
18.232

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 – 2017
Διάγραμμα 37: Διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Τριτογενή Τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα
Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

3.431.757

3.476.071

3.547.417

2015

2016

2017

3.127.894

2.860.145

2012

2.722.886

2013

2014

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 - 2017
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Καταλύματα και Εστίαση
Διάγραμμα 38: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού νομικών μονάδων στον τομέα Τουρισμού και Αναψυχής
στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

2.370

2.379

2.245
2.182

2012

2.232

2.202

2013

2014

2015

2016

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 – 2017
Διάγραμμα 39: Διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον τομέα Τουρισμού και Αναψυχής στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

226.132

219.445
201.819
174.491

177.224

2012

2013

2014

200.293

2015

2016

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 - 2017

49

Εμπόριο (Χονδρικό – Λιανικό)
Διάγραμμα 40: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού νομικών μονάδων στον τομέα Εμπορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

12.055

2012

11.418

2013

11.408

2014

11.009

2015

10.200

2016

9.749

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 – 2017
Διάγραμμα 41: Διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον τομέα του Εμπορίου στην Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιώς για τα έτη 2012 – 2017

6.807.202
5.627.051

6.022.312
5.294.679
4.785.574

2012

2013

2014

2015

2016

5.228.722

2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2012 - 2017
Συνολικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων ανά τομέα δεν
επιφέρει και αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών. Αντιθέτως παρατηρούμε ότι σε όλους τους τομείς
(με εξαίρεση το εμπόριο) η μείωση του αριθμού των νομικών προσώπων επιφέρει αύξηση του κύκλου
εργασιών των υπολοίπων νομικών προσώπων που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον τομέα.
Το εμπόριο (και ο τριτογενής τομέας στο σύνολο του) παρουσιάζει έντονη αρνητική τάση η οποία πιθανώς
οφείλεται στη βαθιά οικονομική ύφεση η οποία έπληξε ιδιαιτέρως τον κλάδο του εμπορίου γενικότερα.
Η συρρίκνωση του εμπορίου όμως μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη με σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία της πόλης του Κορυδαλλού δεδομένης της σημασίας
κάποιων κλάδων όπως το Λιανικό εμπόριο το οποίο αποτελεί και την ισχυρότερο κλάδο στην πόλη του
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Κορυδαλλού. Το συγκεκριμένο στοιχείο επίσης συνδέεται με αλλά βασικά μεγέθη όπως είναι η
απασχόληση και η ανεργία. Από την άλλη θετικά μπορεί να ερμηνευτεί η αύξηση που παρουσιάζεται στον
κύκλο εργασιών στον τομέα των καταλυμάτων και της εστίασης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας
κυρίως ως προς τη δυναμικότητα που διαθέτει ο κλάδος της εστίασης στον Δήμο του Κορυδαλλού.
Βέβαια, το λιανικό εμπόριο είναι αυτό που προσδιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της
περιοχής ακόμα και σήμερα. Ειδικότερα, ο γραμμικός πόλος της Οδού Ταξιαρχών, κύρια δε μεταξύ της
Λεωφ. Λαμπράκη και της Πλατείας Ελευθερίας αποτελεί την αιχμή των εμπορικών δραστηριοτήτων του
Κορυδαλλού, ιδιαίτερα δε του λιανικού εμπορίου. Παράλληλα, ο γραμμικός πόλος, που εντοπίζεται
μεταξύ της πλατείας Ελευθερίας και της οδού Αθηνάς, όπως και η ίδια η οδός Αθηνάς κυριαρχείται επίσης
από εμπορικές χρήσεις.
Δεδομένου ότι τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ήταν ιδιαίτερα πρόσφατα, αναζητήθηκαν δεδομένα σχετικά
με συγκεκριμένους κλάδους από άλλους αρμόδιους φορείς. Σημαντικό στοιχείο το οποίο προέκυψε από
τη συγκεκριμένη αναζήτηση και το οποίο διαφοροποιεί τα δεδομένα ως προς τη σημαντικότητα των
επιμέρους οικονομικών κλάδων στην πόλη, ήταν πρώτον η σημασία του κλάδου της εστίασης.
Για τον συγκεκριμένο κλάδο, το πρώτο τρίμηνο του 2015 σύμφωνα με τα στοιχεία του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς ήταν
εγγεγραμμένες 366 επιχειρήσεις. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει μια σημαντική ενίσχυση του κλάδου, σε
μια περίοδο μάλιστα έντονης κρίσης και συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής,
ιδιαίτερα δε του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, κλάδοι οι οποίοι συνεχώς φθίνουν.
Α.2.3 Πρόσβαση σε Πηγές Χρηματοδότησης
Η συμβολή στην τόνωση της παραγωγικότητας από διάφορους κεντρικούς φορείς (προγράμματα ΟΑΕΔ,
προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λ.π.) προσφέρουν κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Όμως η
παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, το γεγονός ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ απαιτούν τη
συμμετοχή με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό, ο αποκλεισμός του κλάδου του εμπορίου από σειρά
αναπτυξιακών προγραμμάτων και οι χρονοβόρες διαδικασίες, αποκλείουν ουσιαστικά τη συμμετοχή
επιχειρήσεων της περιοχής. Έτσι, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα
βιωσιμότητας, δε φαίνεται να απολαμβάνουν τα οφέλη των προγραμμάτων επιχορήγησης.
Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα εντάσσεται σε κάποιο
πρόγραμμα χρηματοδότησης («κρατική ενίσχυση), αυτό είτε εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς είτε
είναι δύσκολη έως αδύνατη η καταβολή της ίδιας συμμετοχής.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού
καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση με το ύψος των «Κρατικών Ενισχύσεων» από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 (ημ. ενημέρωσης 02/11/2020).
Πίνακας 15: Ύψος των «Κρατικών Ενισχύσεων» από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της
περιόδου 2014 – 2020 στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού
Τίτλος Προγράμματος - Πρόσκλησης
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία - Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Συνολικός
Προϋπολογισμός
Εγκεκριμένων Προτάσεων

Προϋπολογισ
μός
Επιχορήγησης

Ύψος
Πραγματοποιημέ
νων πληρωμών

124.200,00€

124.200,00€

37.590,00€

1.428.320,00€

750.914,00€

43.719,00€

Πηγή: Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, 2020
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Α.3 Η Πανδημία Covid-19
Α.3.1 Η επίδραση του Covid-19 στην κοινωνία – Αντιλήψεις των πολιτών13
Μέσα σε λίγους μήνες του 2020 η οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική και πολιτική
πραγματικότητα όλων των χωρών του κόσμου έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Ολόκληρη η ανθρωπότητα
καλείται να αντιμετωπίσει έναν κοινό εχθρό, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα. Ένα περίπου έτος μετά
την εμφάνιση του ιού COVID-19 (Δεκέμβριος 2019) στην Κίνα, η Παγκόσμια κοινότητα εξακολουθεί να
πασχίζει να τον αντιμετωπίσει με αμφιλεγόμενα προς το παρόν αποτελέσματα, αν και η παραγωγή πλέον
του εμβολίου διαμορφώνει ένα νέο τοπίο ως προς την μελλοντική προοπτική. Παρά το γεγονός ότι η
εμπειρία του πρώτου κύματος της εξάπλωσης της πανδημίας και η διαχείριση της θεωρήθηκαν ότι σε
μεγάλο βαθμό θα αποτελούσαν βασικούς παράγοντες για την αποτροπή της επανάληψης του φαινομένου
με την ίδια ένταση, δυστυχώς τα στοιχεία που προκύπτουν μοιάζει να μην επιβεβαιώνουν τη
συγκεκριμένη αντίληψη, τουλάχιστον σε ότι αφορά μία σειρά κρατών κάποια εκ των οποίων μάλιστα στην
πρώτη φάση θεωρήθηκε ότι διαχειρίστηκαν με επιτυχία το φαινόμενο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι το δεύτερο κύμα ήταν σχετικά αναμενόμενο από την επιστημονική κοινότητα,
όπως αποτυπώνουν τα στοιχεία που προκύπτουν μετά το τέλος του Αυγούστου, η διαχείριση του
αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, αφού η εξάπλωσης της πανδημίας πλήττει με βιαιότητα την
πλειοψηφία των κρατών (με εξαίρεση ίσως τα Ασιατικά κράτη ) διαμορφώνοντας εκ νέου μία ιδιαίτερα
απαισιόδοξη πραγματικότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο τόσο οι κεντρικές κυβερνήσεις όσο και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ενέτειναν
την εφαρμογή δραστικών πολιτικών, στο βαθμό που αντιστοιχεί στις αρμοδιότητες κάθε επιπέδου,
προκείμενου να ανταποκριθούν στις συνθήκες που διαμορφώνονται. Σταδιακά, η μία μετά την άλλη οι
κυβερνήσεις επαναφέρουν αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας με
το στοιχείο της κοινωνικής αποστασιοποίησης να βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των πολιτικών, αφού η
επιβολή της διακοπής των κοινωνικό- οικονομικών λειτουργιών αποτελούν τη βασική και μάλλον
αποτελεσματικότερη μορφή, μεταξύ των μέχρι σήμερα τουλάχιστον διαθέσιμων τρόπων αντιμετώπισης
της. Δεδομένης της μέχρι τη στιγμή που γράφεται η συγκεκριμένη μελέτη, έλλειψης άλλων μέσων
φαρμακευτικής αντιμετώπισης του ιού (είτε με τη μορφή εμβολίου είτε φαρμάκου) τα μέτρα αυτά
αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης της πανδημίας και μείωσης της εξάπλωσης της,
έχουν όμως σημαντικό αντίκτυπο σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικό οικονομικής οργάνωσης σε
ολόκληρο τον πλανήτη.
Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο κύμα της κρίσης, οι δράσεις και οι ευθύνες επικεντρώθηκαν στις
παρεμβάσεις των κεντρικών κυβερνήσεων, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν την ευθύνη
να εφαρμόσουν τα μέτρα που στοχεύουν στη διαφύλαξη ζωών, από τότε έχει καταστεί προφανές ότι οι
στρατηγικές εξόδου δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν με επιτυχία χωρίς τον κρίσιμο ρόλο όλων των
επιπέδων της αυτοδιοίκησης14 .
Ένας συνδυασμός παραγόντων όπως η έγκαιρη λήψη μέτρων, η ύπαρξη υποδομών υγειονομικής
περίθαλψης, ο διαθέσιμος εξοπλισμός και το προσωπικό, η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού, ο
βαθμός συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επίπεδων διοίκησης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
σε κάθε κράτος, επέδρασσαν καθοριστικά στη διασπορά του ιού και την επιτυχημένη αντιμετώπιση του.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία στον ελληνικό χώρο εκτός των σημαντικών
απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, παρά τις αναμφισβήτητα καλές επιδόσεις της χώρας, τουλάχιστον κατά τη

13
14

https://www.dianeosis.org/2020/10/epta-mines-pandimia-pws-zoun-oi-elllines/
CEMR, Congress of European Municipalities and Regions, 2020
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διάρκεια του πρώτου κύματος, ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης των τριμηνιαίων
εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ15 .
Με βάση τη συγκεκριμένη έκθεση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το 3ο τρίμηνο του 2020 σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση κατά 11,7% . Την περίοδο της
κορύφωσης του πρώτου κύματος δηλαδή κατά το 2ο τρίμηνο (Απρίλιος-Ιούνιος) η μείωση του ΑΕΠ σε
σχέση με την περσινή περίοδο ήταν 14,2 %. Τα στοιχεία αυτά σε εθνικό επίπεδο όπως γίνεται αντιληπτό
δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την πόλη του Κορυδαλλού η οποία επλήγη αντίστοιχα.
Σχετικά με το δεύτερο κύμα της πανδημίας σύμφωνα με έκθεση της ΕΤΕ16, η επίδραση στην οικονομία
αναμένεται να μετριαστεί, λόγω α) της μεγαλύτερης ετοιμότητας ενός σημαντικού ποσοστού των
επιχειρήσεων να λειτουργήσουν υπό ειδικές συνθήκες (λ.χ. τηλεργασία, ηλεκτρονικές πωλήσεις), β) της
αυξημένης εξοικείωσης των νοικοκυριών με τα περιοριστικά μέτρα, γεγονός που ελαττώνει τις διαταραχές
στον προγραμματισμό των νοικοκυριών, όπως υποδεικνύεται και από την αύξηση των λιανικών πωλήσεων
τις μέρες που προηγήθηκαν της 2ης επιβολής περιοριστικών μέτρων, όπως αναφέρθηκε από πηγές της
αγοράς, γ) της μειωμένης εποχικής επίδρασης στο ΑΕΠ από την υποχώρηση του τουρισμού συγκριτικά με
το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 και δ) της ενδεχόμενης στήριξης στο οικονομικό κλίμα προς τα τέλη του
έτους από τα πρώτα θετικά νέα σχετικά με το εμβόλιο κατά του Covid-19.
Σημαντικά είναι και τα ευρήματα που προκύπτουν σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων την
περίοδο της πανδημίας που διεξήγαγε η διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με την εταιρεία Metron Analysis το
διάστημα 15-22 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα βασικά συμπεράσματα είναι :
-

Το 73,9% παραδέχονται ότι η ζωή τους έχει αλλάξει "πάρα πολύ" ή "αρκετά". Δεν υπάρχει
πληθυσμιακή ομάδα, ηλικιακό γκρουπ, κοινωνική τάξη ή ιδεολογικό γκρουπ που να δηλώνει κατά
πλειοψηφία ότι δεν έχει αλλάξει η ζωή τους. Και, βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.

-

Επιπλέον, οι μισοί Έλληνες (53,1%) δηλώνουν ότι φέτος το καλοκαίρι πήγαν λιγότερες διακοπές από
ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ένας στους τρεις (36,3%) δηλώνει ότι στις φετινές διακοπές πέρασε
χειρότερα, εξαιτίας της πανδημίας..

-

Το 60,6% δηλώνουν ότι στην καθημερινότητά τους συναντιούνται και συνομιλούν με λιγότερους
ανθρώπους από ό,τι θα έκαναν αν δεν υπήρχε πανδημία.

-

Οι μισοί (50,5%) δηλώνουν ότι ο τρόπος δουλειάς τους έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.

-

Σχεδόν οι μισοί (45,5%) δηλώνουν ότι οι σχέσεις τους με τους φίλους και τους γνωστούς τους έχουν
αλλάξει.

15
16

https://www.statistics.gr/documents/20181/55a6b503-0edd-092b-e4f5-148db4f582fe
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
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Το 73% των Ελλήνων πιστεύουν ότι "έρχονται δυσκολότερες ημέρες" και μόλις το 18,8% θεωρούν ότι "τα
χειρότερα έχουν περάσει".
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Το 57,2% εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται σε χειρότερη
κατάσταση. Και τα υπόλοιπα οικονομικά και εργασιακά ερωτήματα, πάντως, βγάζουν χρήσιμα
συμπεράσματα.
Το 72,7% των εργαζομένων στην περίοδο του Σεπτεμβρίου δήλωναν πως εργάζονται κανονικά στον χώρο
εργασίας τους και μόνο 12,2% με τηλεργασία (τα αντίστοιχα ποσοστά τον Απρίλιο, επί lockdown, ήταν
25,4% και 26,2%).
Το ποσοστό των εργαζόμενων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή
εκ περιτροπής ή είναι σε άδεια (κανονική ή ειδικού σκοπού) φτάνει το 13% του συνόλου, από 46,8% επί
lockdown.
Το 40,9% των πολιτών δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει χειροτερεύσει από τότε που
άρχισαν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ένας στους πέντε (20,7%) δηλώνουν ότι αισθάνονται λιγότερο παραγωγικοί στη δουλειά τους, από ό,τι
ήταν πριν.
Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι έχασαν τη δουλειά τους μετά από την 1η Μαρτίου 2020
φτάνει το 18,4% (από 11,4% τον Απρίλιο).
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Α.3.2 Η επίδραση του Covid-19 στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 17
Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η 24η κατά σειρά, αποτυπώνει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Μετά από την σταθερή σε γενικές γραμμές βελτίωση που είχε καταγραφεί στις
προηγούμενες έξι εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οικονομική κατάσταση
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστράφηκε απότομα και σε βάθος. Δεδομένου ότι σε πολύ
μεγάλο βαθμό η επιχειρηματικότητα στην πόλη του Κορυδαλλού εντάσσεται στο συγκεκριμένο μοντέλο,
με τις όποιες διαφοροποιήσεις υφίσταντο σε επίπεδο κλάδων κυρίως, κρίθηκε σημαντικό να παρατεθούν
τα βασικά στοιχεία της έρευνας.
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι τα εξής:
Βασικοί οικονομικοί δείκτες – Υποχρεώσεις/οφειλές
-

8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τους επιδεινώθηκε κατά
το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 4,9% που δήλωσε ότι βελτιώθηκε και 15,1% που δήλωσε πως
παρέμεινε αμετάβλητη

-

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες καταγράφοντας πτώση 46
μονάδων μόλις μέσα σε ένα εξάμηνο γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της οικονομικής κρίσης

-

8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τζίρος τους μειώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι
μόλις 5,6% που δήλωσε ότι αυξήθηκε. Μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών 46,4%.

-

8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε η ρευστότητα τους, έναντι μόλις του 5,4% δήλωσε ότι
αυξήθηκε.

-

1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ)

-

1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ

-

1 στις 6 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ

-

1 στις 3 επιχειρήσεις που έχει ενοίκιο δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές.

-

1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες

-

1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές

-

1 στις 4 επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο),
ενώ 1 στις 5 έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση).

Απασχόληση
-

1 στις 6 των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό προχώρησαν σε μείωση των θέσεων
απασχόλησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι το
προηγούμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις απασχόλησης.

-

1 στις 7 των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό θα προχωρήσει σε μείωση των θέσεων
απασχόλησης το επόμενο διάστημα, έναντι 6,7% που θα κάνει προσλήψεις.

-

Από την επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων εκτιμάται ότι το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να
χαθούν 105.000 θέσεις απασχόλησης.

Βιωσιμότητα επιχειρήσεων
-

17

1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της
δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, «Εξαμηνιαίο Δελτίο Οικονομικού Κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Α΄εξάμηνο 2020»
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-

1 στις 2 επιχειρήσεις αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης το επόμενο εξάμηνο έναντι
μόλις του 10,7% που αναμένει βελτίωση και του 26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή

-

1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις
δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες

-

1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις ενοικίου

-

1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί:
▫ στις φορολογικές της υποχρεώσεις
▫ στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (πρώην ΟΑΕΕ και ΙΚΑ)
▫ στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές
▫ στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας και λοιπούς λογαριασμούς

Α.3.3 Δράσεις του Δήμου Κορυδαλλού
Ο Δήμος Κορυδαλλού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο ανέπτυξε μία
σειρά από σημαντικές δράσεις σε ένα μεγάλο εύρος πολιτικών όπως η κοινωνική, ο πολιτισμός και
αθλητισμός, η ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών , η Παιδεία κλπ. Ορισμένες από
τις βασικότερες δράσεις του Δήμου στο προαναφερόμενο πλαίσιο είναι οι εξής:


Διενέργεια των Rapid Tests σε Εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων του Δήμου. Διενεργήθηκαν 161 τεστ σε όλα σχεδόν τα Νηπιαγωγεία και έξι Δημοτικά
σχολεία. Ο προληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται στα Δημοτικά Ιατρεία από τους γιατρούς και
νοσηλευτή της Κοινωνικής Υπηρεσίας, των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του ΤΟΜΥ.
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Πριν την επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, το σύνολο των εργαζομένων υποβλήθηκε σε
προληπτικό έλεγχο rapid test, με τη συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των
Κοινωνικών Υπηρεσιών.



Δωρεάν διαδικτυακές παιδικές παραστάσεις από το Δήμο Κορυδαλλού μέσω διαδικτύου



Διαδικτυακές μεταδόσεις στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κορυδαλλού με
παρουσίαση της θεατρική παράσταση «Πρίγκιπας και Φτωχός»



Εκπόνηση Σχεδίου δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Sars-COV2 (Covid19)



Δημιουργία νέας σύγχρονης σελίδας, άμεσης εξυπηρέτησης, καθώς πολίτες και επιχειρήσεις έχουν
πλέον τη δυνατότητα να παραλάβουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηλεκτρονικά, από τον
υπολογιστή ή το κινητό τους, μέσω της νέας ιστοσελίδας http://www.korydallos.gr.



Υποστήριξη, μέσω εφαρμογής SKYPE, από κοινωνικούς λειτουργούς του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Κορυδαλλού για την πλαισίωση αιτημάτων που αφορούν τα επιδόματα αναπηρίας.



Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία στα ταχύρρυθμα μαθήματα της Πληροφορικής από το Δημοτικό Κέντρο
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ)



Δωρεάν rapid test σε παραγωγούς που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές της πόλης



Λήψη μέτρων οικονομικής ανακούφισης με απαλλαγή δημοτικών τελών για 3τεκνες & πολύτεκνες
οικογένειες, μείωση δημοτικών τελών κατά 30% σε δικαιούχους ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, ΚΕΠΑ, απαλλαγή
δημοτικών τελών σε αθλητικά σωματεία, μηδενική αύξηση στα υπόλοιπα νοικοκυριά.



Δωρεά Ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία (Tablets) στο πλαίσιο της στήριξης της διαδικασίας
τηλεκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.



Κατ' οίκον διανομή του ΤΕΒΑ, με τη συνεργασία των Κοινωνικών Yπηρεσιών και της Διεύθυνσης
Καθαριότητας, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες.



Διαδικτυακή άσκηση στα τμήματα ενηλίκων του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού του Δήμου
Κορυδαλλού.



Δωρεάν μαθήματα γυμναστικής στο youtube.
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Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Β.1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Το φυσικό περιβάλλον έχει εκτοπιστεί ως επί το πλείστον από το αστικό δομημένο και το βιομηχανικό
περιβάλλον. Σε συνδυασμό δε με τις ελλείψεις ή την καθυστέρηση υλοποίησης των τεχνικών υποδομών,
παρουσιάζει συνολικά μια δυσχερή εικόνα που λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης της
ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Ο ορεινός όγκος του Αιγάλεω έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου κάλλους (ΦΕΚ 207Α/17.10.99 Ν. 2742/99).
Τμήματα του ορεινού όγκου ανήκουν διοικητικά στους Δήμους Ασπροπύργου, Περάματος, Χαϊδαρίου,
Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Πετρούπολης, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ιλίου, Άνω Λιοσίων και
Καματερού. Με βάση το Ρ.Σ.Α. το σύνολο του ορεινού όγκου προτείνεται να προστατευθεί και να
αναδειχθεί σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής για τη χρήση των κατοίκων του Αστικού
Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες εξαγγελίες (Μάιος 2008) προβλέπεται να ανακηρυχτεί
εθνικός δρυμός.
Β.1.1. Φυσικό Τοπίο
Το φυσικό τοπίο έχει αντικατασταθεί σχεδόν στο σύνολό του από το αστικό δομημένο περιβάλλον, εκτός
από ελάχιστες εξαιρέσεις όπως το Όρος Αιγάλεω (που όμως παρουσιάζει μικρή αισθητική αξία λόγω
έλλειψης βλάστησης).
Β.1.1.1 Οικοσυστήματα
Η χερσαία περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού αποτελείται σχεδόν στο σύνολό της από αστικό δομημένο
περιβάλλον χωρίς φυσικά οικοσυστήματα. Με εξαίρεση τον ορεινό όγκο του όρους Αιγάλεω, στην περιοχή
δεν υπάρχουν χερσαία φυσικά οικοσυστήματα. Το όρος Αιγάλεω στα βορειοδυτικά του Δήμου
Κορυδαλλού χαρακτηρίζεται ως ένα έντονα υποβαθμισμένο οικοσύστημα από τις ανθρωπογενείς
επιδράσεις. Το όρος καλύπτεται από δασική και θαμνώδη φυτική βλάστηση με υποβαθμισμένες φυτικές
διαπλάσεις κυρίως φρύγανων σε απογυμνωμένα ασβεστολιθικά πετρώματα. Τα φυσικά οικοσυστήματα
της περιοχής έχουν ήδη εκτοπιστεί εντελώς από τις βιομηχανικές και αστικές χρήσεις.
Β.1.1.2. Χλωρίδα και Πανίδα
Το Όρος Αιγάλεω χαρακτηρίζεται από έντονη υποβάθμιση της πρωτογενούς βλάστησης, που είναι
αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Από τη συνολική του έκταση των 44.500 στρεμμάτων, τα
24.000 στρ. καταλαμβάνονται από δευτερογενή βλάστηση φρύγανων, 5.500 στρ. καταλαμβάνονται από
θαμνώνες, 4.950 στρ. από μερικά δασοσκεπές εκτάσεις, 8.050 στρ. από δασοσκεπείς εκτάσεις, με
πυκνότητα πάνω από 15%, 350 στρ. από γεωργική γη, ενώ οι υπόλοιπες εκτάσεις είναι άγονες.
Στην περιοχή που περιλαµβάνουν τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Κορυδαλλού, η βλάστηση που υφίσταται,
εµφανίζεται έντονα υποβαθμισμένη.
Το Όρος Αιγάλεω, από την άποψη της πανίδας, αποτελεί έναν οικότοπο, ο οποίος είναι άµεσα
συνδεδεµένος µε τις έντονες οχλήσεις που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες µέσα και γύρω από
αυτόν. Ως εκ τούτου η πανίδα του όρους αλλά και της ευρύτερης περιοχής δέχεται συνεχείς διαταραχές
γεγονός που αναγκάζει τα ζωικά είδη να διαβιούν κάτω από συνεχείς κινδύνους.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες, είναι φυσικό τα ευαίσθητα στις ανθρώπινες πιέσεις είδη να έχουν
αποµακρυνθεί από το Όρος. Για το Αιγάλεω όρος δεν έχουν γίνει συστηµατικές µελέτες καταγραφής των
ζωικών ειδών, αλλά µε βάση ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές, την ερµηνεία περιβάλλοντος καθώς
και προσωπικές επικοινωνίες, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν σπάνια ή απειλούµενα µε
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εξαφάνιση είδη. Είναι σηµαντικό όµως για ένα, τέτοιο ορεινό όγκο και µε δεδοµένες τις πιέσεις που αυτός
δέχεται η παρουσία της αλεπούς, του λαγού, της πέρδικας και πιθανόν και άλλων ειδών που δεν
συνηθίζεται η παρουσία τους σε περιαστικό χώρο.
Οι οικιστικές πιέσεις που δέχεται το όρος Αιγάλεω είναι εμφανείς τόσο από τον αριθμό των μελετών που
έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης και αφορούν στο σύνολο του ορεινού όγκου όσο και
από τις προτάσεις οικιστικής ανάπτυξης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με το τελευταίο, η έκταση του όρους που ανήκει στο Δήμο χωρίζεται σε 4 ζώνες: Α: απολύτου
προστασίας και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, Ζ3: περιοχή υπαγόμενη στο Διομήδειο Βοτανικό
Κήπο, Β: περιοχή περιαστικού πρασίνου με λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου και
οργανωμένου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων και Η: περιοχή ήπιας οικιστικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΓΠΣ του Δήμου Κορυδαλλού, το τμήμα της
έκτασης του όρους Αιγάλεω που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου χαρακτηρίζεται ως περιοχή ήπιας
ανάπτυξης πρώτης κατοικίας με πυκνότητα 60 ατ. /Ηα. Η μέτρηση των διαγραμμάτων του σχετικού Νόμου
αναδεικνύουν έκταση 87,2Ηα της σχετικής ζώνης.
Σύμφωνα με την έκταση αυτή και την καθορισμένη πυκνότητα στη συγκεκριμένη μετά την ένταξή της
περιοχή, προβλέπεται πληθυσμός (87,2x60 ατ./Ηα=) 5236άτομα, που με τη σειρά τους και σύμφωνα με τα
σταθερότυπα κοινωνικού εξοπλισμού, αναδεικνύουν ανάγκες μεγέθους 9,33 Ηα, που αναλύονται σε 5,15
Ηα για κοινωφελείς χώρους και 4,18 Ηα για κοινόχρηστους χώρους- πράσινο.
Β.1.2 Κλίµα – Μετεωρολογικά Δεδοµένα
Το αστικό πράσινο στην περιοχή της Μελέτης είναι από τα µικρότερα του Λεκανοπέδιου και σε
συνδυασµό µε την ρύπανση και γενικά το υποβαθµισµένο περιβάλλον, συµβάλλει αρνητικά στο
µικροκλίµα. Τόσο ο Δήµος Κορυδαλλού όσο και οι γύρω Δήµοι αντιμετωπίζουν έλλειψη φυτεµένων χώρων
πράσινου µέσα στον οικιστικό ιστό. Ενδεικτικά στο Δήμο Κορυδαλλού η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο
αγγίζει τα 2 m2.
Τα παραπάνω μικρά ποσοστά, σε συνδυασµό µε την παραγωγή ρύπων, τη µεταφορά ρύπων από το
Θριάσιο πεδίο και την ελάχιστη βλάστηση του Όρους Αιγάλεω, αποτελούν δυσµενείς παράγοντες στην
διαµόρφωση του µικροκλίµατος στην περιοχή της µελέτης αλλά και συνολικά στο λεκανοπέδιο.
Β.1.3. Γεωλογική Δομή – Στοιχεία Σεισμικότητας
Το υπόβαθρο της περιοχής συνιστούν οι σχιστόλιθοι και χαλαζιακά κροκαλοπαγή (Pk). Οι σχηματισμοί που
ήδη έχουν περιγραφεί, καλύπτουν την γεωλογική εικόνα και της ευρύτερης περιοχής από το
Νεοπαλαιοζωϊκό μέχρι σήμερα. Το υπόβαθρό της αποτελείται από σχιστοψαμμίτες που εμπεριέχουν
στρώσεις και φακούς από ασβεστολίθους.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό η ευρύτερη περιοχή της Μελέτης, εντάσσεται στην
κατηγορία Ι, από την Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας. Η τιμή μέγιστης επιτάχυνσης με πιθανότητα 90% να
μην γίνει υπέρβασή της στα επόμενα 50 χρόνια, είναι g = 0.16, ενώ το μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος
σεισμού είναι Μs=6.8.
Τα ρήγματα εντός του Λεκανοπέδιου δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν σεισμό μεγαλύτερο από 6,0-6,1
βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Από την δεκαετία του ΄70, έως σήμερα, ο οικιστικός ιστός απέκτησε τερατώδεις διαστάσεις χωρίς να
υπάρχουν πια ελεύθεροι χώροι, καταλαμβάνοντας πολλές φορές και εκτάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί
και είναι ακατάλληλες. Η τρωτότητα δηλαδή της μητροπολιτικής περιοχής έχει αυξηθεί πολύ, όχι μόνο
λόγω της παρουσίας του πυκνού οικιστικού ιστού, αλλά και λόγω μιας μεγάλης ποικιλίας χρήσεων, οι
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οποίες αναπτύχθηκαν και των σύνθετων αστικών συνθηκών εν γένει, που συγκροτούνται μέσα σε μια
μεγαλούπολη.
Β.1.4. Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Η οικονομική κρίση της περιόδου 2010-2015, η αύξηση της φορολογίας πετρελαίου θέρμανσης (οι τιμές
αυξήθηκαν το 2011-2013, αλλά μειώθηκαν λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών και των επιδομάτων
θέρμανσης). Το πιο πρόσφατο καφέ νέφος αιθαλομίχλης περιέχει κυρίως αιθάλη (μαύρο άνθρακα) λόγω
της μαζικής καύσης κακής ποιότητας ξύλων και παραγώγων τους, καθώς και απορριμμάτων. Ενώ τα
τελευταία χρόνια μειώθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση σε ό,τι αφορά τους αέριους ρύπους SO2, NOx, CO
και οι υπερβάσεις των ορίων επιφυλακής των συγκεντρώσεων των διαφόρων ρύπων είναι λιγότερο συχνές
απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αλλά αυξήθηκαν οι φωτοχημικοί ρύποι (Ο3) και τα εισπνεόμενα αιωρούμενα
σωματίδια (particulate matter, PM)
Β.1.4.1 Αέριες Εκπομπές από την Κυκλοφορία Οχημάτων
Οι εκποµπές από τις οδικές µεταφορές αποτελούν µία σημαντική πηγή αερίων ρύπων για την περιοχή.
Στην κατηγορία των µεταφορών περιλαµβάνονται οι µετακινήσεις/µεταφορές των οχηµάτων στις οδικές
αρτηρίες της περιοχής. Οι εκποµπές ρύπων σε ένα σηµείο µιας οδικής αρτηρίας αποτελούν συνάρτηση
πολλών µεταβλητών που µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία
περιλαµβάνει τις µεταβλητές που έχουν σχέση µε κυκλοφοριακά µεγέθη (κυκλοφοριακός φόρτος,
ταχύτητα, σύνθεση κυκλοφορίας, µοντέλο οδήγησης), ενώ οι δεύτερες µεταβλητές έχουν άµεση σχέση µε
τα ίδια τα οχήµατα (κυβισµός, ηλικία του κινητήρα) και τις συνθήκες οδήγησης (φόρτιση κινητήρα,
θερµοκρασία κλπ). Εξωτερικοί παράγοντες επίσης επηρεάζουν την ποσότητα των εκπεµπόµενων ρύπων
όπως:
1. Η ύπαρξη σημαντικών οδικών αξόνων και ταυτόχρονα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου
με υψηλό φόρτο κυκλοφορίας. Για την περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού αναφέρονται για το πρωτεύον
οδικό δίκτυο, οι σημαντικότεροι δρόμοι από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β4: Σημαντικότεροι δρόμοι από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου
Οδός

ΕΜΗΚ

χλμ.

Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη

42.000

1,5

Αθηνάς & Σουλίου

32.000

1,5

Ταξιαρχών – Δημητρακοπούλου (όριο Αγίας Βαρβάρας - Γρ. Λαμπράκη)

36.500

0,6

36.500

0,6

Ταξιαρχών – Δημητρακοπούλου (Γρ. Λαμπράκη – Πλατείας Ελευθερίας)
Πηγή: ΓΠΣ Κορυδαλλού

Συνολικά διανύονται καθημερινά στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού 192.800 οχηματοχιλιόμετρα μόνο
στο πρωτεύον οδικό δίκτυο.
2. Η ύπαρξη πυκνού δευτερεύοντος οδικού δικτύου με υψηλό φόρτο λόγω του ότι ο Δήμος Κορυδαλλού
αποτελεί περιοχή αρκετά πυκνοκατοικημένη, με πυκνότητες ανά γειτονιά 235-385 κατοίκους.
3. Η σύνθεση της κυκλοφορίας που αποτελείται στο κεντρικό οδικό δίκτυο σε μεγάλο ποσοστό από βαρέα
πετρελαιοκίνητα οχήματα που έχουν αυξημένες εκπομπές σε SO2, σωματίδια και Co. Τα ποσοστά
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φορτηγών που έχουν καταγραφεί είναι ιδιαίτερα ψηλά για περιοχές κατοικίας. Στη συνέχεια δίνεται το
ποσοστό φορτηγών σε κύριες αρτηρίες του Δήμου Κορυδαλλού :
Πίνακας 16: Ποσοστό φορτηγών στις κύριες αρτηρίες του Δήμου Κορυδαλλού
Γρηγορίου Λαμπράκη

12%

Σουρή

14%

Ερεχθείου

27%

Μπουμπουλίνας

15%

Ποταμού

21%

Μικράς Ασίας

13%

Πηγή: ΓΠΣ Κορυδαλλού
Στο πλαίσιο την βελτίωσης του οικιστικού ιστού, ο Δήμος Κορυδαλλού βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Κορυδαλλού Αττικής, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός
μεγάλου αριθμού προβλημάτων κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου.
Το ΣΒΑΚ στοχεύει:


Στην πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας:



Στην βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, εστιασμένη στους
χρήστες, προγραμματίζοντας τη σωστή χωροθέτηση των σημείων εξυπηρέτησης των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (υφιστάμενων και μελλοντικών) και των ταξί.



Στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις



Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης



Στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των
εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης.

Β.1.5 Οχλούσες Χρήσεις
Πηγές Θορύβου
Κύριες πηγές θορύβου στην περιοχή είναι η κυκλοφορία των οχηµάτων. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 395Β της 196-1992, σχετικά µε τον «Καθορισµό δεικτών και ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που
προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα» και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το
Άρθρο 4, ως ανώτατα επιτρεπόµενα όρια των δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα εξής:
- Για τον δείκτη Leq (8 - 20 ωρ.) τα 67 dB(A) και
- Για τον δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 70 dB(A)
Η µέτρηση λαµβάνεται σε απόσταση 2,0m από την πρόσοψη των πλησιέστερων, προς το οδικό έργο
κτιρίων της πολεοδοµικής ενότητας. Για την περιοχή του ∆ήµου, κύρια πηγή του προβλήματος αποτελούν
οι κεντρικές αρτηρίες με κυριότερη τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη και να ακολουθούν οι Ταξιαρχών,
Αθηνάς και Δημητρακοπούλου.
Λειτουργία του λιμένα Πειραιά
Το σύνολο των Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά έχει καταθέσει υπόμνημα προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, αναφορικά
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με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του
λιμένα, των υφιστάμενων και νέων έργων περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε.
Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι Περάματος, Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Ρέντη, Κορυδαλλού και
Σαλαμίνας εκφράζουν, μέσω του υπομνήματος, την πλήρη αντίθεσή τους στις διαδοχικές επιβαρύνσεις
που υφίσταται η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά από παλιές και νέες οχλούσες δραστηριότητες και ζητούν
την λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη δημιουργία μηχανισμών και
ειδικών μονάδων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Η υπογραφή του υπομνήματος από το σύνολο των Δημάρχων αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών του
Δήμου Περάματος για την ανάδειξη των περιβαλλοντικών κινδύνων της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ιδιώτη επενδυτή τόσο για την πόλη του Περάματος, όσο και για τον ευρύτερο Πειραιά.
Μεταφορά Ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο
Το πρόβληµα της µεταφοράς ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει διαπιστωθεί
από διάφορους µελετητές. Ειδικά µε το ζήτηµα αυτό ασχολήθηκε η “Πειραµατική Μελέτη ∆ιάχυσης των
ατµοσφαιρικών ρύπων από τις βιοµηχανίες της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας” (“∆ύο µηχανισµοί
µεταφοράς αέριων µαζών από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας”, 1987, Τµήµα
Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Τµήµα Φυσικής, Εργαστήριο Μετεωρολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών).
Οι µελέτες και ανακοινώσεις αναφέρουν, µεταξύ άλλων, τα εξής: “...Το Θριάσιο Πεδίο είναι µια περιοχή
µε βαριά βιοµηχανία κοντά στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Η µεταφορά των αερίων ρύπων από το Θριάσιο
Πεδίο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας έχει µελετηθεί µετεωρολογικά και η ποσοτικοποίηση της συµβολής
αυτών των ρύπων στο “νέφος” της Αθήνας έχει διερευνηθεί µε αέριους ανιχνευτές. Τους θερινούς µήνες
του 2003, όπως και άλλες φορές τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή της Μελέτης και ειδικά στο Ικόνιο και
το Κερατσίνι, εµφανίστηκε πρόβληµα δυσοσµίας. Μεταξύ των πιθανών πηγών προέλευσης αυτής της
δυσοσµίας αναφέρθηκε και η βιοµηχανία του Θριάσιου Πεδίου.
Μερικοί ειδικοί αναγνώρισαν στη δυσοσµία χαρακτηριστικά όµοια µε τις δύσοσµες εκποµπές
διϋλιστηρίων (sour gas). Επίσης σηµειώνεται ότι “... άλλες καιρικές συνθήκες, όπως όταν πνέουν δυτικοί
άνεµοι, θα µεταφέρουν απευθείας αέριες µάζες από το Θριάσιο Πεδίο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας,
διαµέσου των φυσικών περασµάτων ή πάνω από την πλαγιά του βουνού. Αυτή η περίπτωση, παρόλα
αυτά, δεν αναµένεται να δηµιουργεί προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις γειτονικές περιοχές, αλλά
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας...”.
Επίσης η µελέτη “Μεταφορές αερίων ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο Αττικής” ∆.Μ.
Ασηµακόπουλος κ.ά. 1985, που εξέτασε τη δυνατότητα µεταφοράς αερίων µαζών από το Θριάσιο Πεδίο
στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Νικαίας συµπεραίνει µεταξύ άλλων: “Νυκτερινές σταθερές
µετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια αδύνατων ανέµων βόρειου τοµέα που συνδυάζονται µε
καθαρό καιρό µπορούν να δηµιουργήσουν σύστηµα µεταφοράς αερίων µαζών από το Θριάσιο Πεδίο στο
λεκανοπέδιο.
Αυξηµένη πιθανότητα να συµβεί αέρια µεταφορά από το Θριάσιο Πεδίο στην ευρύτερη περιοχή του
∆ήµου, υπάρχει τις εποχές της άνοιξης και του φθινόπωρου και σε συνθήκες δηµιουργίας µηχανισµού
παλιρροιακών κινήσεων (αυρών). Φυσικά και άλλοι µηχανισµοί που ευνοούν τη δηµιουργία των
φαινοµένων 1α, β και γ που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό υποστηρίζουν και αυτοί τη µεταφορά...”.
Στη βάση των παραπάνω, πρέπει να θεωρείται σίγουρη η µεταφορά αερίων ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο
στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και η συµβολή του µ’ αυτόν τον τρόπο στο νέφος της Αθήνας.
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Β.2 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Η πόλη του Κορυδαλλού καταλαμβάνει στα διοικητικά της όρια 541 Ηα. Το σύνολο του οικιστικού ιστού
(294,4 Ηα) βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου και οργανώνεται σε 10 Πολεοδομικές Ενότητες,
ανομοιογενείς ως προς την έκταση αλλά και τον πληθυσμό.
Χάρτης Β.4: Οι πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Κορυδαλλού

Πηγή: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού 2004
Αντίστοιχη ανομοιογένεια παρουσιάζουν οι δείκτες πυκνότητας όπου η μεγαλύτερη εμφανίζεται στην ΠΕ 3
με δείκτη 294,81 κατ/Ηα ενώ η μικρότερη εμφανίζεται στην ΠΕ 7 με 98,13 κατ/ Ηα. Από τη συνολική
έκταση του οικιστικού ιστού (294,40 Ηα), 101,92 Ηα καταλαμβάνει το οδικό δίκτυο και η υπόλοιπη
έκταση των 192,48 Ηα οργανώνεται συνολικά σε 563 Οικοδομικά Τετράγωνα με τη μέση έκταση του
Οικοδομικού Τετράγωνου να διαμορφώνεται σε 0,34 Ηα
Πίνακας 17: Έκταση ανά Π.Ε
Αριθμός Π.Ε.

Έκταση Π.Ε. (Hα)

1

24,8

2

30,2

3

24,7

4

32

5

26

6

26,5

7

33,3

8

29,8

9

28,1

10

39

Σύνολο

294,4

Πηγή: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού 2004
Ο αριθμός των υφιστάμενων κτισμάτων στο Δήμο ανέρχεται σε 9.719, με το μέσο αριθμό κτισμάτων ανά
Ο.Τ. να ανέρχεται σε 22. Το μέσο στατιστικό μέγεθος οικοπέδου ανέρχεται σε 150 τ.μ. Τα υπάρχοντα 9719
κτίσματα είναι πραγματοποιημένα σε συνολική έκταση 294,40 Ηα και καλύπτουν σε αυτήν 149,35 Ηα.
Επομένως παρουσιάζεται μέση πραγματοποιημένη κάλυψη ποσοστού 50,33%. Τέλος, ανομοιογένεια
καταγράφεται στις επιμέρους Π.Ε. σχετικά με τον κορεσμό δόμησής τους.
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Β.2.1. Πολεοδομικές Ενότητες – Οικιστικό Περιβάλλον
Ο Δήμος Κορυδαλλού χωρίστηκε σε 3 συνοικίες και 11 γειτονιές, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση των
Πολεοδομικών Ενοτήτων. Ωστόσο υφίστατο ακόμη μια γειτονιά αποκομμένη του υπόλοιπου ιστού, η
περιοχή του Σχιστού.
Οι 3 συνοικίες διαχωρίστηκαν με βάση τη φυσική τους θέση στην πόλη, μέσα στις οποίες ομαδοποιούνται
και οριοθετούνται οι Πολεοδομικές Ενότητες (γειτονιές).
Σύμφωνα με το πληθυσμιακό μέγεθος του 1981 (61.313 άτομα) η μέση μικτή πυκνότητα δίνει τιμή 153
άτομα/Ηα περίπου επί συνόλου έκτασης Δήμου, ενώ επί συνόλου έκτασης του εντός εγκεκριμένου
σχεδίου (που συμπίπτει και με τον οικιστικό πυρήνα), δίνει τιμή 210 άτομα/Ηα περίπου.
Ωστόσο εξετάζοντας τις γειτονιές αναφέρεται τιμή 230 ατόμων/Ηα και σε μερικές περιπτώσεις έως και 280
ατόμων/Ηα.
Επισημαίνεται από τις παραπάνω τιμές ότι αιτία γι’ αυτές, αποτελεί το μικρό μέγεθος οικοπέδων σε
συνδυασμό με τους όρους δόμησης, καθώς επίσης η έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
Ο Συντελεστής Δόμησης εμφανίζετε διαφορετικός με τιμή 1,6 για τον Κάτω Κορυδαλλό και υλοποίηση στο
1,5, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές του οικιστικού ιστού του Δήμου με τιμές από 1,2 έως 1,8 και
υλοποίηση στο 1,0. Η αποκομμένη γειτονιά Σχιστού έχει υλοποιημένο Σ.Δ. περίπου 0,5 με μέσο όρο
κάλυψης 60 - 65%.
Β.2.2 Χρήσεις Γης
Στη μελέτη του ΓΠΣ αναφέρεται ότι η περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού κυριαρχείται από τη χρήση
Κατοικίας, η οποία και καλύπτει μια συνεχή επιφάνεια.
Οι υπόλοιπες υφιστάμενες χρήσεις εντοπίζονται σε επιμέρους τμήματα – κατά ζώνες. Πιο συγκεκριμένα:
-

Οι χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου κατέχουν ποσοστό 0,15%, οι χρήσεις Τοπικού Κέντρου 0,90%, η
Γενική Κατοικία 17,95%, ενώ χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας 73,10%.

-

Οι ειδικές χρήσεις μη οχλούσες βιομηχανίες – βιοτεχνίες 1,65% και το χονδρεμπόριο 6,25%.

-

Το οδικό δίκτυο καταλαμβάνει το 32,65% της πόλης, οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι το 2,33% και οι
Κοινωφελείς το 3,13%.

-

Σε επίπεδο κτιρίων στις χρήσεις γης ισογείου, η κατοικία αναδεικνύεται ως επικρατέστερη
ποσοστό 45,21% και έπεται το εμπόριο και οι υπηρεσίες με ποσοστό 9,33%.

-

Επί των χρήσεων ορόφων, ομοίως η κατοικία αναδεικνύεται ως επικρατέστερη με ποσοστό 88,65%,
ενώ οι χρήσεις υπηρεσιών επί ορόφων (γραφεία κλπ.) κατέχει πολύ μικρή εξάπλωση με ποσοστό μόλις
1,04%.

-

Φαίνεται λοιπόν ότι παρά τη δυνατότητα του υπαρκτού θεσμικού πλαισίου (Γ.Π.Σ.), η ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της πόλης – υφιστάμενες χρήσεις γης – περιορίζεται δραστικά στην κατοικία.

με

Β.2.2.1 Οικιστικός Ιστός
Όπως αναφέρεται και στη μελέτη για το ΓΠΣ στο Δήμο Κορυδαλλού η ιδιωτική εκμετάλλευση γης (κάλυψη)
και η δομική της ανάπτυξη (Σ.Δ.) ενώ παρουσιάζουν σαφώς θεσμική ακολουθία, δεν παρουσιάζουν
συνεπή ακολουθία αναφορικά με τις χρήσεις γης που χρησιμοποιούνται.
Έτσι διαπιστώνονται περιοχές όπου σαρώνεται η κάλυψη γης (70%) με μικρό ανάπτυγμα δόμησης επί του
υψούν και μάλιστα σε περιοχές κεντρικών λειτουργιών και περιοχές με ίση ή και μικρότερη κάλυψη αλλά
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με μεγάλο ανάπτυγμα δόμησης και μάλιστα σε περιοχές κατοικίας. Γενικά πάντως επί μεγέθους μέσου
μικτού Σ.Δ. 1,84, ο μέσος υλοποιημένος έχει τιμή 1,32 με υπόλοιπο 0,52.
Στον Κορυδαλλό υπερισχύουν τα διώροφα κτίσματα με ποσοστό 29,74%, έπονται τα τριώροφα με
ποσοστό 26,47% και ακολουθούν τα ισόγεια κτίσματα με ποσοστό 22,25%, επομένως το υπάρχον κτιριακό
δυναμικό εξαντλείται σε χαμηλά κτίρια.
Η παραγωγή και ύπαρξη της κατοικίας όποιας μορφής αναπτύχθηκε με την ιδιωτική πρωτοβουλία και
καλύπτει όπως αναφέρεται πιο πάνω μια συνεχή επιφάνεια του Δήμου.
Ελλείψει από το παρελθόν πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, ο Κορυδαλλός αναπτύχθηκε
ως χώρος υποδοχής κατοικίας χωρίς τον επαρκή κοινωνικό εξοπλισμό. Ο υπάρχον «εξοικονομήθηκε»
σπασμωδικά εκ των υστέρων, τυχαία και χωρίς σύστημα (φαινόμενο άλλωστε της ευρύτερης περιοχής του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος).
Β.2.2.2. Βιομηχανία
Στο Δήμο Κορυδαλλού εντοπίζεται η ύπαρξη της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας στο επίπεδο της πολύ μικρής
οικογενειακής επαγγελματικής επιχείρησης και διάσπαρτη στον οικιστικό ιστό και κυρίως στον Κάτω
Κορυδαλλό. Αναφορικά με τη συγκεκριμένη χρήση σημειώνεται ότι κυριαρχούν οι κλάδοι κατεργασίας
ξύλου, προϊόντων από αλουμίνιο και λαμαρίνα, δέρματος και ενδυμάτων18.
Αναφέρεται επίσης η διάσπαρτη ύπαρξη συνεργείων αυτοκινήτων, ενώ στην εντός σχεδίου περιοχή η
συγκέντρωση, σε μεγάλη έκταση, συνεργείων επισκευής βαρέων τροχοφόρων και αποθήκευση
κοντέϊνερς.
Β.2.2.3. Κέντρα – Εμπόριο – Διοίκηση
Η παρουσία του τριτογενή σηματοδοτείται στη δεκαετία του 1970 για το Δήμο Κορυδαλλού. Το Κέντρο
του Εμπορίου και της Διοίκησης στην περιοχή του Κάτω Κορυδαλλού, όπου αναπτύσσονται κατά μήκος
των βασικών αξόνων του Δήμου και γύρω από τις πλατείες (του ίδιου τμήματος). Στην ίδια περιοχή επίσης
εντοπίζονται από τη μελέτη οι χρήσεις των προσωπικών εξυπηρετήσεων και της αναψυχής.
Αναφορικά με την αναψυχή, συγκέντρωση ταβερνών, μπαρ και καφέ, αυτή παρατηρείται στον Κάτω
Κορυδαλλό γύρω από τις πλατείες και ιδιαίτερα από τις πλατείες Ελευθερίας και Μέμου ενώ στην περιοχή
του Σχιστού παρατηρούνται κυρίως κέντρα διασκέδασης και συνεστιάσεων. Τα συγκεκριμένα
καταστήματα αναψυχής καλύπτουν αρκετά όχι μόνο τις ανάγκες των νέων του Κορυδαλλού αλλά και των
γύρω δήμων π.χ Νίκαιας, Αγ. Βαρβάρας, Κερατσινίου. Ωστόσο, παρά την προσέλκυση ατόμων για
ψυχαγωγία από τους γειτονικούς Δήμους, ο Πειραιάς και πρόσφατα ο Δήμος Ρέντη αποτελούν σημαντικό
πόλο έλξης των κατοίκων του Κορυδαλλού στις προτιμήσεις του για ψυχαγωγία.
Β.2.2.4 Ειδικές Χρήσεις
Όπως είναι γνωστό στο Δήμο Κορυδαλλού και ουσιαστικά ενσωματωμένες στον οικιστικό ιστό, βρίσκονται
οι ανδρικές και οι πρώην γυναικείες φυλακές, οι οποίες καταλαμβάνουν μια σημαντική έκταση μέσα στην
πόλη η οποία υπολογίζεται γύρω στα 90 στρέμματα. Μετά από την απομάκρυνση των γυναικείων
φυλακών από την πόλη του Κορυδαλλού, το μεγαλύτερο τμήμα της καλυπτόμενης έκτασης, αποδόθηκε
από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου στην οποία και άνηκε ο χώρος στο Δήμο του Κορυδαλλού. Για
την αξιοποίηση της έκτασης βρίσκεται υπό διαμόρφωση ένας χώρος πρασίνου και αναψυχής και αφορά
την εκτέλεση του τεχνικού έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Γρ. Λαμπράκη
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Αναλυτικά σε σχέση με τους κλάδους, στην ενότητα της Τοπικής Οικονομίας
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(πρώην γυναικείες φυλακές)» μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναβάθμιση του χώρου των παλαιών
γυναικείων φυλακών σε έναν πρότυπο χώρο για τον Δήμο με έμφαση στο πράσινο και στο υδάτινο
στοιχείο. Η προτεινόμενη αναβάθμιση του χώρου που αφορά μία συνολική έκταση περίπου 10 στρ.
αναμένεται να μετατρέψει τον χώρο σε σημείο συνάντησης των κατοίκων, παιχνιδιού και ξεκούρασης. Οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις με τη χρήση ψυχρών υλικών θα συμβάλλουν στη δημιουργία μικροκλίματος
στην περιοχή και στην βελτίωση των συνθηκών στην γύρω περιοχή. Δεδομένης της έναρξης των εργασιών
κατασκευής του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο το οποίο προορίζεται να
αντικαταστήσει τις φυλακές του Κορυδαλλού, διαμορφώνεται μία τεράστια προοπτική για την πόλη του
Κορυδαλλού από την μελλοντική απελευθέρωση μίας τόσο σημαντικής έκτασης που γειτνιάζει με το
πολεοδομικό κέντρο.
Β.2.2.5 Φορείς Ιδιοκτησίας
Στο Δήμο Κορυδαλλού το καθεστώς γης θεωρείται σύνθετο, δεδομένου ότι εκτός από την ιδιωτική γη, η
οποία καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου, διαθέτουν εκτάσεις διάφοροι
Φορείς του Δημοσίου.
Αναφορικά με αυτές σημειώνονται η έκταση των Φυλακών, ένα τμήμα στα νότια του Δήμου
απαλλοτριωμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ένα δεύτερο μεγαλύτερο από 4 στρέμματα
στην εκτός σχεδίου περιοχή.
Τέλος επίσης το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διέθετε εποικιστικές ιδιοκτησίες απαλλοτριωθείσες την
δεκαετία του ’30 τμηματικά προς αποκατάσταση προσφυγικού πληθυσμού, οι οποίες στην συντριπτική
πλειοψηφία τους έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, ενώ η κυριότητα των κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι,
πλατείες) παραμένουν στην κυριότητα του ιδίου Φορέα.

Β.3 Χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέματος
Στο τμήμα της έκθεσης που ακολουθεί, επιδιώκεται η ανάλυση στοιχείων της απογραφής της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) των ετών 2001 και 2011 τα οποία αναφέρονται στην κατάσταση των κατοικιών
του Δήμου Κορυδαλλού.
Β.3.1 Σύνολο κτιρίων
Οι κανονικές κατοικίες στο Δήμο Κορυδαλλού αυξήθηκαν στη δεκαετία 2001 -2011 από 27.178 το 2001 σε
30.343 κατοικίες το 2011, με ποσοστό αύξησης 10%. Το παρακάτω Διάγραμμα παραθέτει το ποσοστό του
19
αριθμού των δωματίων επί του συνόλου των κανονικών κατοικιών του Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με
τις απογραφές των ετών 2001 και 2011 της ΕΣΥΕ. Η στατιστική επεξεργασία έδειξε πως κατά το έτος 2011,
το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών (47%) διαθέτει 3 δωμάτια. Ακολουθούν οι κατοικίες 2 δωματίων με
ποσοστό 29% και με διαφορά έπονται οι μεγάλες κατοικίες των τεσσάρων και άνω των 5 δωματίων με
ποσοστό 17% και 3% αντίστοιχα. Παρατηρείται επίσης σημαντική μείωση των κατοικιών με 4 δωμάτια
(από 42% το 2001 σε 17% το 2011) και κατακόρυφη αύξηση των κατοικιών με 2 και 3 δωμάτια (από 7% το
2001 σε 29% το 2011 και από 28% το 2001 σε 47% το 2011 αντίστοιχα).

19

Είναι η μόνιμη και αυτοτελής κατασκευή, η οποία αποτελείται από ένα, τουλάχιστον κανονικό δωμάτιο και προορίζεται για
κατοικία ενός νοικοκυριού.
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Διάγραμμα 42: Ποσοστιαία σύνθεση κανονικών κατοικιών ανά αριθμό δωματίων στο Δήμο Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011

Β.3.2 Διαμονή Νοικοκυριών σε Κανονικές Κατοικίες
Ενδιαφέρον αποτελεί το ποσοστό ιδιοκατοικούμενων κατοικιών στο Δήμο Κορυδαλλού στοιχείο το οποίο
αποτυπώνει σε έναν βαθμό το επίπεδο ευημερίας του πληθυσμού (χωρίς να είναι η μοναδική κρίσιμη
παράμετρος αφού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες όπως για παράδειγμα το επίπεδο δανεισμού
των νοικοκυριών). Στον Δήμο Κορυδαλλού το ποσοστό αυτό φτάνει το 71% όταν στην Περιφέρεια Αττικής
είναι 70% και στο επίπεδο χώρας 73%. Το συγκεκριμένο στοιχείο της ιδιοκατοίκησης συνδέεται και με
άλλους παράγοντες όπως είναι η σημαντικότητα της απόκτησης κατοικίας, διαχρονικά στην ελληνική
κοινωνία. Το μέγεθος της ιδιοκατοίκησης20 ενδεχομένως να έχει δεχτεί επιδράσεις από την δεκαετή
οικονομική κρίση στοιχείο το οποίο πιθανώς θα αποτυπωθεί στην επόμενη απογραφή του 2021.
Διάγραμμα 43: Κανονικές κατοικίες ανά είδος ιδιοκτησίας
Ιδιοκατοικούμενες
Ενοικιαζόμενες / Συνεταιριστικής ιδιοκτησίας / Άλλος τύπος κυριότητας

Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΩΡΑ

16.723

6.970

123.485

53.288

3.017.542

1.104.546

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφών 2001 και 2011

20

Καθημερινή, 2018, https://www.kathimerini.gr/951911/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/3e8wriazei-to-oneiro-ths-idiokatoikhshs
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Διάγραμμα 44: Ποσοστό Ιδιοκατοικούμενων κατοικιών στο Δήμο Κορυδαλλού επί του συνόλου των
Κατοικιών
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Επιχειρώντας να διερευνηθεί ο τύπος του κτιριακού αποθέματος στον Δήμο Κορυδαλλού, προκύπτει ως
αποτέλεσμα ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των κτιρίων το οποίο ανέρχεται σε 92% (27.878
κατοικίες) αποτελούνται από διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια που η κύρια χρήση τους δεν είναι
κατοικία. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αντανακλά και το προφίλ μίας πυκνοκατοικημένης αστικής
περιοχής όπου καταγράφονται πιέσεις ως προς το μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης ενώ παράλληλα
αναπαράγεται και ένα συγκεκριμένο πρότυπο κατοικίας συνδεδεμένο με τον αστικό χώρο. Τα στοιχεία
αυτά διαφοροποιούνται άρδην αν επιχειρήσουμε να μελετήσουμε την κατάσταση σχετικά με τον τύπο
κατοικιών στα ευρύτερα χωρικά επίπεδα, όπου στην Περιφέρεια Αττικής το αντίστοιχο ποσοστό είναι 82%
ενώ σε επίπεδο Χώρας το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε ακόμα μικρότερο μέγεθος, το οποίο αγγίζει το 61%.
Διάγραμμα 45: Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου στο Δήμο Κορυδαλλού, στην Περιφέρεια Αττικής
και στο Σύνολο της Χώρας
Μονοκατοικία
Άλλος τύπος (διπλοκατοικία , πολυκατοικία, κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία)
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
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Διάγραμμα 46: Ποσοστό διπλοκατοικιών , πολυκατοικιών, κτιρίων που η κύρια χρήση τους δεν είναι
κατοικία στο Δήμο Κορυδαλλού, στην Περιφέρεια Αττικής και στο Σύνολο της Χώρας
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει και τη ζήτηση κατοικίας στην περιοχή
μελέτης είναι ο αριθμός των κατοικούμενων και των κενών οικημάτων. Αυτό το οποίο παρατηρείται στο
Δήμο Κορυδαλλού είναι ότι το 78% των κατοικιών είναι κατοικημένες ενώ το 22% κενές. Η συγκεκριμένη
τιμή είναι υψηλότερη από το αντίστοιχο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής όπου κατοικούνται το 71% των
κατοικιών. Αρκετά διαφορετικά είναι τα στοιχεία σε επίπεδο Χώρας όπου τα κατοικούμενα οικήματα
ανέρχονται μόλις στο 65% του αποθέματος των κατοικιών.
Το στοιχείο της κατάστασης των κατοικιών (κατοικούμενες-κενές) συνδέεται με την πυκνοκατοίκηση της
περιοχής.
Πίνακας 18: Ποσοστιαία σύνθεση κανονικών κατοικιών κατά κατάστασης κατοικίας στο σύνολο της
Χώρας, στην ΠΕ Αττικής και στο Δήμο Κορυδαλλού

Κατοικούμενες

Κενές

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

65%

35%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

71%

29%

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

78%

22%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών σε ποσοστό που αγγίζει το
76% (18.114 νοικοκυριά) χρησιμοποιεί πετρέλαιο για θέρμανση, ενώ το 11% ηλεκτρισμό με τη χρήση του
φυσικού αερίου να είναι σχετικά περιορισμένη τη συγκεκριμένη περίοδο. Στην ΠΕ Πειραιά η χρήση
πετρελαίου κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο, όπως και η χρήση άλλων πηγών ενέργειας. Ανησυχητικό στοιχείο
ως προς τις συνθήκες διαβίωσης κάποιων νοικοκυριών αποτελεί το γεγονός ότι το 6% των νοικοκυριών δεν
χρησιμοποιεί καμία πηγή ενέργειας για θέρμανση, στοιχείο το οποίο ενδεχομένως συνδέεται με τις
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης η οποία θα πρέπει να σημειωθεί την περίοδο της απογραφής του 2011
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ήταν στα αρχικά της στάδια. Το ίδιο στοιχείο στην ΠΕ Πειραιά είναι ακόμα μεγαλύτερο και ανέρχεται σε
8%.
Διάγραμμα 47: Ποσοστιαία Σύνθεση νοικοκυριών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για
θέρμανση στο Δήμο Κορυδαλλού
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Διάγραμμα 48: Ποσοστιαία Σύνθεση νοικοκυριών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για
θέρμανση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Β.3.3 Μέγεθος και ηλικία κτιρίων
Σχετικά με την παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος των κατοικιών στο Δήμο Κορυδαλλού παρατηρούμε
ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των κτιρίων στο δήμο είναι αρκετά παλαιό αφού η παλαιότητα στο
65% των κτιρίων είναι άνω των 40 ετών, με το 10% αυτών (επί του συνόλου) να υπερβαίνει τα 70 έτη.
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Οι κατοικίες με έτος κατασκευής μετά το 2006 (ουσιαστικά μέχρι το 2011 που διεξήχθη η απογραφή)
ανέρχονται μόλις στο 5% του συνόλου. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση μετά το 2008 όπου υπήρξε
μία κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι το ποσοστό των νεόδμητων
κατοικιών δεν θα έχει διαφοροποιηθεί δραματικά. Τα αντίστοιχα στοιχεία είναι αρκετά διαφορετικά σε
επίπεδο Περιφέρειας αλλά και Χώρας αφού το ποσοστό των κατοικιών με έτος κατασκευής πριν το 1980
είναι 58% και 55% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή οι κατοικίες με έτος κατασκευής μετά το 2006 είναι 7% για
την Περιφέρεια Αττικής και 7% σε επίπεδο Χώρας.
Τα προαναφερόμενα στοιχεία στον Δήμο Κορυδαλλού συνδέονται με μία σειρά από παράγοντες όπως ο
κορεσμός της περιοχής για περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη, το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού
(όπου οι γηραιότεροι εξακολουθούν να διαμένουν στις κατοικίες τους) της σημαντικής συρρίκνωσης του
πληθυσμού με ταυτόχρονη μείωσης του αριθμού των γεννήσεων (η οποία προκαλεί μείωση της ζήτησης)
αλλά και παράλληλα της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης που αποδυνάμωσε σημαντικά την αγοραστική
δύναμη των καταναλωτών.
Ενδεχομένως να απαιτούνται διαφορετικοί τύποι παρεμβάσεων από πλευράς δημοτικής αρχής, οι οποίες
μπορεί να συνδέονται με περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων οικημάτων τα οποία μπορεί για παράδειγμα να
αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, έως περιπτώσεις κατοικιών που χρήζουν παρεμβάσεων για την
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω προγραμμάτων τύπου Εξοικονομώ όπου ο Δήμος θα μπορούσε να
αναλάβει ένα ρόλο πληροφόρησης και να διευκολύνει τους πολίτες που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Διάγραμμα 49: Κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής στη Χώρα, την Περιφέρεια Αττικής και το
Δήμο Κορυδαλλού
35%

33%
29%

30%
25%

22% 23%
19%

20%

16%
15%
14%

16%
15%
10%

10%
8%

7%

13%12%
9%

9%

8% 8%

7%

7% 7%
5%

5%

2%

1%

0%
ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΟ 1945

1946 - 1960

1961 - 1970

ΧΩΡΑ

1971 - 1980

Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

1981 - 1990

1991 - 2000

2001 - 2005

2006 ΚΑΙ
ΜΕΤΑ

Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Ενδεικτικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη του
Κορυδαλλού επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την παραπάνω υπόθεση αφού από το 2017 έως το 2019 είχαμε
την έκδοση μόλις 16 οικοδομικών αδειών στην πόλη του Κορυδαλλού.
72

Πίνακας 19: Νέες οικοδομές, βάσει των αδειών που έχουν εκδοθεί
Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος,
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα

Νέες Οικοδομές
2017

2018

2019

Σύνολο Ελλάδος

4.930

5.685

6.044

Περιφέρεια Αττικής

633

768

1.016

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

30

26

35

Δήμος Κορυδαλλού

3

5

8

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ: Είδος οικοδομικών αδειών ετών 2017, 2018 και 2019
Πίνακας 20: Αριθμός οικοδομικών αδειών κατά είδος οικοδομικής αδείας στον Κορυδαλλό
Έτος

Συνο
λο

Νέες
οικοδο
μές

Προσ
θήκες

Επισκε
υές

Αναπαλαι
ώσεις

Κατεδαφ
ίσεις

Περιτοιχ
ήσεις

Νομιμοπο
ιήσεις

Αναθεωρ
ήσεις

Τροποπ
οιήσεις

2017

15

3

4

1

0

5

0

0

2

0

2018

29

5

3

1

0

6

1

1

10

2

2019

38

8

3

8

0

7

0

0

10

2

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ: Είδος οικοδομικών Αδειών ετών 2017, 2018 και 2019

Β.3.4 Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων και θέσεις πάρκινγκ
Ένα από τα στοιχεία τα οποία συνήθως πολλοί από τους σύνθετους δείκτες ευημερίας χρησιμοποιούν
είναι η ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Παράλληλα όμως, σε περιοχές με σημαντική πυκνοκατοίκηση και με
παλαιότερο οικιστικό απόθεμα όπως ο Κορυδαλλός το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προκαλεί σημαντικά
ζητήματα ως προς τα θέματα στάθμευσης (περιορισμένοι χώροι στάθμευσης εντός των πολυκατοικιών),
έντονου κυκλοφοριακού φόρτου σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης τις ώρες αιχμής και αντίστοιχες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Στην περιοχή μελέτης το 47% των νοικοκυριών διαθέτει ένα αυτοκίνητο, το 21% τουλάχιστον δυο
αυτοκίνητα, ενώ το 32% δεν έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο. Σε σχεδόν αντίστοιχα επίπεδα κυμαίνονται
τα ποσοστά αυτά τόσο σε επίπεδο Χώρας όσο και Περιφέρειας. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης τα
στοιχεία αυτά να έχουν διαφοροποιηθεί εντός της δεκαετίας. Σημαντικό επίσης στοιχείο που ενδεχομένως
να λειτουργήσει καθοριστικά ως προς τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού είναι η
λειτουργία του μετρό και η διασύνδεση του με την πόλη του Κορυδαλλού από το καλοκαίρι του 2020.
Διάγραμμα 50: Ποσοστιαία σύνθεση νοικοκυριών κατά αριθμό αυτοκινήτων στη Χώρα, στην Περιφέρεια
Αττικής και στο Δήμο Κορυδαλλού
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46%
46%
30%
50%
40%

47%

24%

30%
24%

32%

21%

30%
20%
10%
0%
0 αυτοκίνητα

1 αυτοκίνητο
Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2 + αυτοκίνητα
Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΩΡΑ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
Σημαντική πληροφορία τόσο ως προς την διαμόρφωση του κυκλοφοριακού στην πόλη όσο και την ευκολία
του κάτοικου της να κινηθεί σε αυτήν αποτελούν οι θέσεις στάθμευσης που διαθέτουν τα νοικοκυριά του
Δήμου Κορυδαλλού. Στο επόμενο διάγραμμα αποτυπώνεται το ποσοστό νοικοκυριών, κατά αριθμό
θέσεων στάθμευσης στη Χώρα, στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Κορυδαλλού. Γίνεται άμεσα
αντιληπτό ότι στην πόλη του Κορυδαλλού υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα αφού
μόλις το 21% των νοικοκυριών διαθέτει έστω μια θέση στάθμευσης. Ενδεικτικά, το συγκεκριμένο στοιχείο
αποτέλεσε και την κορυφαία επιλογή μεταξύ των στελεχών του δήμου που συμμετείχαν στην έρευνα που
διεξήχθη στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ο Κορυδαλλός υστερεί κατά πολύ σε σύγκριση τόσο με το εθνικό όσο και με το περιφερειακό επίπεδο,
στοιχείο το οποίο οφείλεται στην πυκνοκατοίκηση, το παλαιότερο οικιστικό απόθεμα (η πλειοψηφία των
πολυκατοικιών είναι κατασκευασμένες πριν την υποχρεωτική διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στις
πυλωτές των πολυκατοικιών), αλλά και τον κορεσμό των ελεύθερων χώρων για τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης.
Διάγραμμα 51: Ποσοστό νοικοκυριών κατά αριθμό θέσεων στάθμευσης στη Χώρα, στην Περιφέρεια
Αττικής και στο Δήμο Κορυδαλλού
80%

79%
64%

66%

60%
36%

40%

34%

21%

20%
0%
0 ΘΕΣΕΙς ΣΤΑΘΜΕΥΣΗς
Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1 + ΘΕΣΕΙς ΣΤΑΘΜΕΥΣΗς
Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΩΡΑ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
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Β.3.5 Νοικοκυριά ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο
Ιδιαίτερα κρίσιμο μέγεθος αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης των νοικοκυριών στο διαδίκτυο,
καθοριστικό στοιχείο για ολόκληρο το εύρος των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών. Σύμφωνα με την
Απογραφή του 2011 το 49,9% των νοικοκυριών του Κορυδαλλού είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο την ίδια
στιγμή που στην Περιφέρεια Αττικής το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 53,8% και στη χώρα 42,9%. Σαφώς η
δυναμική εξέλιξη της τεχνολογίας από εκείνη την περίοδο έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός άλλου
τοπίου αναφορικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (με απλούστερο
αυτόν μέσω των συσκευών κινητής τηλεφωνίας). Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ από την έρευνα χρήσης ΤΠΕ του 2020 η πρόσβαση στο διαδίκτυο από νοικοκυριά και άτομα για το
σύνολο χώρας το 2020 ανήλθε 80,4% παρουσιάζοντας μία κατακόρυφη αύξηση σε επίπεδο σχεδόν
δεκαετίας (9 έτη) της τάξεως του 87,4% ενώ στην Αττική το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώνεται σε 83,6%.
Το στοιχείο αυτό επιτρέπει την εκτίμηση ότι και στην πόλη του Κορυδαλλού το ποσοστό πρόσβασης του
πληθυσμού θα διαμορφώνεται κοντά στο 80%. Η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων σε σχέση με μία
σειρά κρίσιμων παραμέτρων για την κοινωνικοοικονομική οργάνωση όπως η παροχή και λήψη
υπηρεσιών, η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η πρόσβαση στην πληροφορία, αναδείχθηκε έντονα και μέσα
από την περίοδο της πανδημίας.
Επιπλέον, η αυξημένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση των ΤΠΕ από τον τοπικό πληθυσμό ενισχύουν
τη δυνατότητα μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας του ίδιου του δήμου με σημαντικό
τμήμα των υπηρεσιών να παρέχονται ψηφιακά, τον μετασχηματισμό της εσωτερικής του οργάνωσης, την
ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών αλλά και μία σειρά άλλων λειτουργιών που ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την οικονομικότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή.
Διάγραμμα 52: Ποσοστιαία Σύνθεση των νοικοκυριών ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο στη Χώρα, την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Κορυδαλλού

49,9%

Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
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Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
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Έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
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60%

80%

100%

Δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Στοιχεία Απογραφής 2011
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Β.4 Προγραμματισμός έργων υποδομής
Β.4.1 Δημόσια Έργα σε Εξέλιξη
Στη συνέχεια καταγράφονται τα έργα υποδομών του Δήμου που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της
τρέχουσας περιόδου στην περιοχή είναι:
Πίνακας 21: Δημόσια έργα του Δήμου Κορυδαλλού σε εξέλιξη
AA
Συστήματος

Τίτλος Έργου/Μελέτη

Χρηματοδοτήσεις

Συνολικός
Προϋπολογισμός

Ημερομηνία
Δημοσίευσης

Κατάσταση

Πράσινο Ταμείο

59.520,00

23-12-2020

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΞΗΡΥΞΗΣ

297.450,00

26-08-2020
11:59:23

ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

484.990,19

11-08-2020
10:58:20

ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κορυδαλλού
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού
"Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας για τα Σχολικά κτίρια του
Δήμου Κορυδαλλού"
"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας" στον
Δήμο Κορυδαλλού
"Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους
Αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού"

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/30.7326.0047,
Τακτικός
Προϋπολογισμός/30.7326.0047
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/64.7326.0001,
Τακτικός
Προϋπολογισμός/64.7326.0001
Χρηματοδότηση υπό μορφή δανείου
ΕΤΕπ - JESSICA/64.7312.0001
Συγχρηματοδότηση (εκτός
ΕΣΠΑ)/15.7311.0026

90312

"Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους
Αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού"
7984/2020

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/ΣΑΕ 055
2017ΣΕ0550010, Ιδία
μέσα/15.7311.0026

1.824.000,00

27-05-2020
14:02:41

ΑΝΑΒΟΛΗ

5053798

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του
Δήμου Κορυδαλλού

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΣΑΕ
2020ΕΠ08510071

620.000,00

06-04-2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

84092

Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών
κτιρίων (έτους 2019)

Τακτικός
Προϋπολογισμός/30.7331.0091

121.600,00

06-08-2019
10:14:27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ.
ΜΕΙΟΔΟΤΗ

201.6
92053

91913
91650
91078

2.200.000,00
1.824.000,00

31-07-2020
10:40:35
04-07-2020
13:23:05

Ποσό
Κατακύρωσης

ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ.
ΜΕΙΟΔΟΤΗ

76

83352

79097,1
80477
77679
77038

Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη
λειτουργία των Δημοτικών βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου
Κορυδαλλού»
Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης
ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού
Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση
των 88 στρεμμάτων
Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο
των 26 στρεμμάτων

76497

«Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων
Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών
συναφών υποδομών»

74397

Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των
οδών Γρ. Λαμπράκη - Σικελιανού - Αριστάρχου
-Σολωμού - Καρ. Δημητρίου- Ποταμού Ατταλείας

73558

Ιδία μέσα/, ΠΔΕ - Εθνικό
Σκέλος/61.7331.0002

222.000,00

Ιδία μέσα/30.7312.0076

176.000,00

Ιδία μέσα/35.7413.0019, Τακτικός
Προϋπολογισμός/35.7413.0019
Ιδία μέσα/35.7322.0074, Τακτικός
Προϋπολογισμός/35.7322.0074
Τακτικός
Προϋπολογισμός/15.7326.0015
Συγχρηματοδότηση (εκτός
ΕΣΠΑ)/ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,
Συγχρηματοδότηση (εκτός
ΕΣΠΑ)/30.7331.0090

151.000,00
870.000,00
350.000,00

02-07-2019
13:56:19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ.
ΜΕΙΟΔΟΤΗ

22-03-2019
14:27:23
20-02-2019
12:10:29
24-10-2018
13:24:16
01-10-2018
15:37:14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ.
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ.
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

363.949,97

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

219.120,40

600.000,00

13-09-2018
12:34:32

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

220.134,09

Τακτικός
Προϋπολογισμός/30.7336.0009

99.750,00

18-06-2018
15:53:17

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

53.865,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Επιχορήγηση/15.7311.0025

8.389.840,00

22-05-2018
15:42:14

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

3.908.109,82

72315

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής
στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες
φυλακές Κορυδαλλού)

Επιχορήγηση/61.7326.0001

4.590.000,00

04-04-2018
15:40:11

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

1.674.518,93

67031

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ, ΣΕ
ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Τακτικός
Προϋπολογισμός/15.7332.0001

602.358,00

01-12-2017
11:03:34

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

300.695,75

67586

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο
Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού (Θεόδωρος
Πούτος)

Τακτικός
Προϋπολογισμός/15.7331.0002

120.000,00

01-12-2017
11:01:12

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

79.597,71

Πηγή: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα (31/10/2020)
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Β.4.2 Δράσεις προς υλοποίηση που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης ή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
Πίνακας 22: Δημόσια έργα του Δήμου Κορυδαλλού σε εξέλιξη
Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κατηγορία Δράσης

Τίτλος Δράσης

Περιγραφή

Προμήθεια

Ανάπτυξη Δικτύου συλλογής Βιοαποβλήτων

Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και μεταφοράς
Βιοαποβλήτων στον Δήμο Κορυδαλλου

Προμήθεια Υπηρεσία

Πρόγραμμα ανακύκλωσης στα Δημοτικά σχολεία
Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Ρομά στο Σχιστό
Κορυδαλλού

Ανάπτυξη προγράμματος ανακύκλωσης με δράσεις
ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παροχής
εξοπλισμού
Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Ρομά στο Σχιστό
Κορυδαλλού

Δημιουργία Κέντρου Οικογένειας , Παιδιού & Εφήβου

Δημιουργία Κέντρου Οικογένειας , Παιδιού & Εφήβου

Δημιουργία Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών

Δημιουργία Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών

Δημιουργία Ξενώνα Αστέγων

Δημιουργία Ξενώνα Αστέγων

Υπηρεσία

Προγράμματα Καταπολέμησης της Ανεργίας

Προγράμματα Καταπολέμησης της Ανεργίας

Υπηρεσία

Δράσεις για την Ισότητα από τη νεοσύστατη Επιτροπή

Δράσεις για την Ισότητα από τη νεοσύστατη Επιτροπή

Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνεργασία με Φορείς εκπαίδευσης /εταιρείες
Διοργάνωση «Ημέρας Καριέρας» από Γραφείο Στήριξης
Ανέργων
Δημιουργία φυτωρίου για συντήρηση του υπάρχοντος
φυτικού υλικού και δημιουργία νέων δέντρων –
θάμνων. Απασχόληση ατόμων με αναπηρία στο
φυτώριο και σε εργασίες συντήρησης πρασίνου.

Προμήθεια Υπηρεσία
Προμήθεια Υπηρεσία
Προμήθεια Υπηρεσία
Προμήθεια Υπηρεσία

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Υπηρεσία

Συνεργασία με Φορείς εκπαίδευσης /εταιρείες
Διοργάνωση «Ημέρας Καριέρας» από Γραφείο Στήριξης
Ανέργων

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Πάρκων και Κηποτεχνίας

Προμήθεια Υπηρεσία

Δημιουργία φυτωρίου για συντήρηση του υπάρχοντος
φυτικού υλικού και δημιουργία νέων δέντρων –θάμνων

Υπηρεσία

Ψηφιοποίηση εγγράφων

Ψηφιοποίηση εγγράφων του Δήμου Κορυδαλλού

Υπηρεσία

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ιστοσελίδων για δομές του
Δήμου

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ιστοσελίδων για δομές του
Δήμου

Προμήθεια Υπηρεσία

Αναβάθμιση Τηλεφωνικού Κέντρου στο Δημαρχείο

Αναβάθμιση Τηλεφωνικού Κέντρου στο Δημαρχείο
Κορυδαλλού

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Προγραμματισμού,
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Φορέας Υλοποίησης
Ανάπτυξης και Πληροφορικής
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατηγορία Δράσης

Τίτλος Δράσης

Έργο

Ανέγερση 5ου Γυμνασίου στην περιοχή Σταματοπούλου

Έργο

Αθλητικές Εγκαταστάσεις στο χώρο των παλαιών
Λατομείων ( Σχιστό Κορυδαλλού)

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο

Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων

Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών κτιρίων

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο

Εκπόνηση προγράμματος Πρωτοβάθμιου και
Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Σχολικών και
Δημοτικών κτιρίων
Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης - ανασχεδιασμού
(στατικής επάρκειας) προσεισμικού ελέγχου Σχολικών
κτιρίων

Δήμος Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο

Εκπόνηση προγράμματος Πρωτοβάθμιου και
Δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Σχολικών και
Δημοτικών κτιρίων
Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης - ανασχεδιασμού
(στατικής επάρκειας) προσεισμικού ελέγχου Σχολικών
κτιρίων
Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και
αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου
Κορυδαλλού.

Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση
του Εμπορικού κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού.

Περιγραφή
Ανέγερση 5ου Γυμνασίου στην περιοχή
Σταματοπούλου
Αθλητικές Εγκαταστάσεις στο χώρο των παλαιών
Λατομείων ( Σχιστό Κορυδαλλού)
Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου
Κορυδαλλού

Δήμος Κορυδαλλού
Έργο
Αναπλάσεις παιδικών χαρών Δήμου Κορυδαλλού
Αναπλάσεις παιδικών χαρών Δήμου Κορυδαλλού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμος Κορυδαλλού
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού
Έργο
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Μεγάρου
Μεγάρου
Οργανισμός Άθλησης και
Αναβάθμιση λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου «Μελίνα
Αναβάθμιση λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου
Έργο
Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλου
Μερκούρη» & Μεταφορά του Ωδείου
«Μελίνα Μερκούρη» & Μεταφορά του Ωδείου
Οργανισμός Άθλησης και
Έργο
Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου δ.α.κ.
Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου
Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλου
δ.α.κ.
Οργανισμός Άθλησης και
Έργο
Δημιουργία αναψυκτήριου στο κτήριο διπλά στο θέατρο
Δημιουργία αναψυκτήριου στο κτήριο διπλά στο
Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλου
«Θανάσης Βέγγος»
θέατρο «Θανάσης Βέγγος»
Οργανισμός Άθλησης και
Έργο
Δημιουργία γηπέδων τένις
Δημιουργία γηπέδων τένις
Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλου
Πηγή: Ερωτηματολόγια Υπηρεσιών για την Σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κορυδαλλού
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Β.5 Διαχείριση Αποβλήτων
Για την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάσταση σχετικά με την διαχείρισης αποβλήτων λήφθηκε υπόψη
το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού (2020).
Η Συλλογή των αστικών-οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Κορυδαλλού πραγματοποιείται με τη συλλογή
και μεταφορά τους, είτε απευθείας στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων είτε με ενδιάμεση απόθεσή τους στο Σταθμό
Μεταφόρτωσης Κερατσινίου, είτε στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας, είτε στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα πολυδιάστατο ζήτημα αφού εμπεριέχει οικονομικά, θεσμικά,
τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά – πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι από τα σημαντικότερα
περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως, μαζί με την έλλειψη νερού και την κλιματική αλλαγή, η
αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί ενιαία στρατηγική, δεδομένου ότι βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση
και αλληλεξάρτηση. Ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής όπως η πολεοδόμηση, η
πυκνότητα κατοίκησης, το διαθέσιμο εισόδημα, η ανεργία κλπ., καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή ενός
αποκεντρωμένου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης ΤΣΔΑ, όπως προβλέπει το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και ο ΠΕΣΔΑ Αττικής που βρίσκονται σε στάδιο αναθεώρησης και
επικαιροποίησης.
Στόχος του ΤΣΔΑ είναι η εφαρμογή δράσεων και ενεργειών για την ορθολογική αντιμετώπιση της
διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο Κορυδαλλού, με την ολοκληρωμένη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση όλων
των παραγόντων που το συνιστούν, μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση.
Οι βασικές κατευθύνσεις που ακολουθούνται στην εκπόνηση του ΤΣΔΑ εκπορεύονται από τις αρχές της
αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης και τις Οδηγίες Πλαίσιο για τα απόβλητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
όπως αυτή ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο με τον Ν.4042/2012. Σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, στην πολιτική της διαχείρισης των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη
ιεράρχηση :
•

Πρόληψη

•

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

•

Ανακύκλωση

•

Ανάκτηση

•

Διάθεση

Η Διαλογή στην Πηγή των αποβλήτων αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε να ξεφύγει η χώρα
μας από το τέλμα της ταφής των αποβλήτων, ταφή που την κατατάσσει στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των αναπτυγμένων χωρών.
Η επιτυχία οποιουδήποτε Συστήματος ΔσΠ προϋποθέτει την ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή των
παραγωγών των αποβλήτων, δηλαδή των κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού οι οποίοι συνεισφέρουν
οικονομικά στο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Οι πολίτες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις
που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως παραγωγοί αποβλήτων και από την ένταξή τους στο σύνολο των
κατοίκων του Δήμου. Οφείλουν να συμβάλλουν στον ορθό σχεδιασμό και στη λειτουργία συστημάτων
ΔσΠ με τρόπο που θα βελτιώνει τη ζωή τους, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και την ποιότητα
του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Με αυτή την έννοια είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η εμπλοκή των
πολιτών του Δήμου Κορυδαλλού σε κάθε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος .
Πρέπει να σημειωθεί ότι στον Κορυδαλλό δραστηριοποιούνται και παράγουν απορρίμματα τόσο οι
κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες (εργαζόμενοι ή μη στις τοπικές επιχειρήσεις). Σημαντική παραγωγή
αποβλήτων παρουσιάζεται στους υπερτοπικούς πόλους δηλαδή στις δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες,
κοινωνικές δομές ενώ σημαντικός παραγωγός αποβλήτων είναι οι Δικαστικές Φυλακές. Ειδικότερα στο
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θέμα των «επισκεπτών» πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τόσο το εμπορικό κέντρο της πόλης όσο και οι
επιχειρήσεις εστίασης πιθανά να έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω του μετρό.
Ο παρακάτω πίνακας αναδεικνύει τους χώρους με σχετικά μαζική παραγωγή επιμέρους ρευμάτων
αποβλήτων.
Πίνακας 23: Μεγάλοι παραγωγοί ΑΣΑ και σημεία ειδικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κορυδαλλού
ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Λαϊκές αγορές με συχνότητα τουλάχιστον 1 φορά την
εβδομάδα έκαστη

Καταστήματα Υγ.
Ενδιαφέροντος χώροι εστίασης –
supermarkets

Δημόσιες
υπηρεσίες και
Τράπεζες

Κοινωνικές δομές

Εκπαιδευτικά
ιδρύματα –
Σχολεία –
Παιδικοί Σταθμοί

Κοινόχρηστοι
Χώροι Πρασίνου

Χώροι - επιχειρήσεις εστίασης
(μικρομεσαίες)

Supermarkets

3

Σύσταση αποβλήτων λαϊκών αγορών:
Χαρτί/Χαρτόνι 17% , Γυαλί 5%, Μέταλλα
3%, Πλαστικά 7 %, Βιοαπόβλητα 65%,
Λοιπά 3%

300

Χαρτί/Χαρτόνι 17% , Γυαλί 5%, Μέταλλα
3%, Πλαστικά 7 %, Βιοαπόβλητα 65%,
Λοιπά 3%

8

Χαρτί/χαρτόνι 28%, Γυαλί 3%, Μέταλλα
5%, Πλαστικά 11 %, Βιοαπόβλητα 45%,
Λοιπά 8%

Δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Αστ.
Τμημ, κλπ)

5

Τράπεζες

7

ΚΑΠΗ

6

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

1

Κέντρο Κοινότητας

1

Κοινωνικό Παντοπωλείο

1

Κοινωνικό Φαρμακείο

1

Παιδικοί Σταθμοί

20

Αριθμός Νηπιαγωγείων

25

Αριθμός σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

18

Αριθμός σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

15

Ι.Ε.Κ.

1

Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΣΧ.
2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

1

Δημόσιοι χώροι
Δασύλλιο
Ανοιχτά Γήπεδα

260.000 m

2

67.000 m
4

2

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα απόβλητα θεωρούνται κυρίως
αστικού τύπου με αυξημένο το ποσοστό
χαρτιού/χαρτονιού και μειωμένο το
ποσοστό των βιοαποβλήτων. Σύσταση:
Χαρτί/Χαρτόνι 40%,Γυαλί 3%, Πλαστικό
11%, Μέταλλα 5%, Βιοαπόβλητα 30%,
Λοιπά 11%

Παράγονται κυρίως αστικού τύπου
απορρίμματα

Τα απόβλητα θεωρούνται αστικού τύπου
με αυξημένο το ποσοστό
χαρτιού/χαρτονιού και μειωμένο το
ποσοστό των βιοαποβλήτων. Σύσταση:
Χαρτί/Χαρτόνι 40%, Γυαλί 2%, Πλαστικό
10%, Μέταλλα 2%, Βιοαπόβλητα 44%,
Λοιπά 6%
Παράγονται κυρίως απορρίμματα
οικιακού τύπου από τους επισκέπτες,
ενώ αποτελούν σημαντική πηγή
πράσινων απορριμμάτων από τα
κλαδέματα
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Άλλα Σημεία
Ειδικού
ενδιαφέροντος

Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

Παράγονται κυρίως αστικού τύπου
απορρίμματα

Πηγή: ΤΣΔΑ Δήμου Κορυδαλλού, 2020
Το ΤΣΔΑ του Δήμου Κορυδαλλού αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω γενικών στόχων :
Γενικός Στόχος 1.

Ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων με την εφαρμογή δράσεων
πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης

Γενικός Στόχος 2.

Ανάπτυξη εκτεταμένων προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή για τη μείωση των
αποβλήτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ με εστίαση στα Βιοαπόβλητα

Γενικός Στόχος 3.

Ενίσχυση της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ΑΕΚΚ,
ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ελαστικά κλπ)

Γενικός Στόχος 4.

Βελτίωση του Επιπέδου Καθαριότητας της πόλης και της Ποιότητας Ζωής των
Πολιτών

Γενικός Στόχος 5.

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση υλικοτεχνικών υποδομών, στελέχωση και
επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού, καλύτερη οργάνωση της υπηρεσίας
καθαριότητας & ανακύκλωσης

Στο πλαίσιο των ανωτέρω γενικών στόχων ο Δήμος Κορυδαλλού υλοποιεί τις εξής δράσεις :


Ο Δήμος Κορυδαλλού συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN)
που υλοποιείται από το 2018, “Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας” με στόχο την πραγματοποίηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των αποβλήτων.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Προγράμματος Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) και υλοποιείται από κοινού από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) και τη Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έργο μεταφέρει τις σχετικές εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και
διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το
έργο παράσχει υποστήριξη για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ειδικά
ρυθμιστικά θέματα του τομέα των αποβλήτων και για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών
αποβλήτων.



Προγραμματική Σύμβαση ΕΔΣΝΑ – Δ. Κορυδαλλός - «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου
Κορυδαλλού».
Με την υπ’ αριθμ. 89/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Κορυδαλλού εγκρίθηκε η
υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια του
Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη
μεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.
Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση , η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει να
διαθέσει στον Δήμο τον εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των
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βιοαποβλήτων ήτοι 120 καφέ κάδους, 1 όχημα απορριμματοφόρο με σύστημα πλύσης κάδων και να
εξασφαλίζει τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή, των οχημάτων συλλογής για τη σωστή και
πλήρη λειτουργία τους. Ο Δήμος αναλαμβάνει, να αναπτύξει το δίκτυο των καφέ κάδων της διακριτής
συλλογής των βιοαποβλήτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων εντός των διοικητικών του ορίων.


Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού - ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020
Ο Δήμος Κορυδαλλού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1 «Δράσεις διαχείρισης
βιοαποβλήτων» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020, υπέβαλλε στις 13/01/2020 πρόταση χρηματοδότησης
του έργου «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού» (ΟΠΣ 5050210). Η
πρόταση εγκρίθηκε στις 24/9/2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2021.
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δράσεων διαχείρισης
βιοαποβλήτων στην πηγή, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής και βιώσιμης προσέγγισης στο θέμα της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ, κατ’ αντιστοιχία με του στόχους και τις υποχρεώσεις που
τίθενται από την κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης του έργου, προβλέπεται:
•

Προμήθεια 700 κάδων για τη συλλογή των βιοαποβλήτων 240lt

•

Προμήθεια 5.000 βιοδιασπώμενων σάκων για τη μεταφορά των βιοαποβλήτων από τα
νοικοκυριά στους κάδους

•

Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων 8 κυβικών συλλογής βιοαποβλήτων .

•

Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 16 κυβικών συλλογής βιοαποβλήτων

•

Προμήθεια ενός (1) κλαδοτεμαχιστή.

•

Προμήθεια ενός (1) ανοικτού μικρού αυτοκινήτου (τύπου

•

Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

αγροτικού)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 600.000,00 € .
Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται πίνακας με τις προτεινόμενες δράσεις που προκύπτουν από το Τοπικό
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορυδαλλού.

Β.6 Τεχνικές Υποδομές
Β.6.1 Μεταφορές
Παρά τη σημαντική μείωση που παρατηρείται την διετίας 2011-2012 εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών
σημαντικός όγκος διερχόμενης κυκλοφορίας διασχίζει το βασικό οδικό δίκτυο, ο οποίος αθροιζόμενος με
την τοπική κυκλοφορία και τις κινήσεις αναζήτησης στάθμευσης, προκαλεί συμφόρηση στις κεντρικές
οδούς. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού εξυπηρετείται από σημαντικούς άξονες του κύριου
οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου της Αθήνας, όπως οι Λεωφόροι Γρηγορίου Λαμπράκη, Πέτρου Ράλλη,
Θηβών και ακόμη η Ιερά Οδός. Όπως είναι προφανές οι άξονες αυτοί είναι όλοι ακτινικοί ως προς το
κέντρο του λεκανοπεδίου με εξαίρεση τη Λεωφόρο Θηβών.
Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κορυδαλλού παρουσιάζεται ένα πλέγμα οδών και λεωφόρων που
διαμορφώθηκαν σταδιακά και παράλληλα με την ανάπτυξη της πόλης. Έτσι οι κινήσεις προς και από την
Αθήνα εξυπηρετούνται από τις Λεωφόρους Γρ. Λαμπράκη και Π. Ράλλη που βέβαια καλύπτουν μια πολύ
ευρύτερη περιοχή. Το ίδιο δίκτυο εξυπηρετεί και τις μετακινήσεις προς και από την Εθνική Οδό Αθηνών –
Λαμίας και σε συνεργασία με την οδό Θηβών τις μετακινήσεις προς και από τα δυτικά προάστια και τον
Πειραιά. Ο Δήμος Κορυδαλλού συνδέεται επίσης ικανοποιητικά μέσω του οδικού διαδρόμου Ποταμού –
Θεσπιέων – Δερβενακίων με την Ιερά Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
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Η διαδρομή Ταξιαρχών – Αθηνάς διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο συνδέοντας την Αγ. Βαρβάρα –
Χαϊδάρι, μέσω Κορυδαλλού, με τον Πειραιά αλλά και αντίστροφα.
Η υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου διακρίνεται σε 5 κατηγορίες οδών: Πρωτεύουσες Αρτηρίες,
Δευτερεύουσες Αρτηρίες, Πρωτεύουσες Συλλεκτήριες Οδοί, Δευτερεύουσες Συλλεκτήριες Οδοί και
Τοπικές. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι περίπου 102 χιλιόμετρα. Η κατανομή του δικτύου ανά
πολεοδομική ενότητα είναι η εξής:
Πίνακας 24: Έκταση Οδικού Δικτύου ανά Πολεοδομική Ενότητα
ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Ε.

ΕΚΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1

9,21

2

10,07

3

8,3

4

10,01

5

12,82

6

9,35

7

10,59

8

8,86

9

9,62

10

13,36

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

101,92

Πηγή: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού,2004
Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχτεί ότι το αρτηριακό δίκτυο αποτελεί περίπου το 6% του συνολικού
μήκους του οδικού δικτύου του Δήμου, το συλλεκτήριο το 14%, ενώ οι τοπικοί δρόμοι αποτελούν τη
μεγάλη πλειοψηφία με το 80% περίπου. Δηλαδή ο Κορυδαλλός, με εξαίρεση τη Λ. Λαμπράκη,
χαρακτηρίζεται από ένα οδικό δίκτυο περιορισμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών που, αν ο Δήμος το
διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο, θα μπορούσε να λειτουργεί προσαρμοσμένο στις αντοχές του
αστικού περιβάλλοντος, παρουσιάζοντας μια εικόνα ενός προαστίου ήπιων συνθηκών.
Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά αναφορικά με το οδικό δίκτυο είναι τα εξής:
1. Η ύπαρξη σημαντικών οδικών αξόνων και ταυτόχρονα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού
δικτύου με υψηλό φόρτο κυκλοφορίας.
2. Η ύπαρξη πυκνού δευτερεύοντος οδικού δικτύου με υψηλό φόρτο λόγω του ότι ο Δήμος Κορυδαλλού
αποτελεί περιοχή αρκετά πυκνοκατοικημένη, με πυκνότητες ανά γειτονιά 235-385.
3. Η σύνθεση της κυκλοφορίας που αποτελείται στο κεντρικό οδικό δίκτυο σε μεγάλο ποσοστό από
βαρέα οχήματα. Τα ποσοστά φορτηγών που έχουν καταγραφεί είναι ιδιαίτερα ψηλά για περιοχές
κατοικίας.
Επίσης σημειώνεται ότι είναι δυσδιάκριτη η διαφοροποίηση του οδικού δικτύου μεταξύ αρτηριών και
συλλεκτηρίων και σύνηθες το φαινόμενων δρόμων που από άποψη γεωμετρικών χαρακτηριστικών
κατατάσσονται στους συλλεκτήριους ενώ έχουν κυκλοφοριακούς φόρτους αρτηριών.
Σημαντικότερος οδικός άξονας για το Δήμο είναι η Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη, η οποία ξεκινά από τη Λεωφόρο
Θηβών και αποτελεί ουσιαστικά τη βόρεια φυσική συνέχεια της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη μέσω της
οποίας συνδέεται με την κεντρική περιοχή της Πρωτεύουσας.
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Ο ίδιος άξονας (Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη) στη δυτική της έξοδο στο Κερατσίνι συνδέεται με τη Λεωφόρο
Σχιστού (βασική οδική είσοδος του Λεκανοπεδίου στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά), όπως επίσης και με
τη Λεωφόρο Δημοκρατίας που οδεύει προς το Πέραμα και τις υπόλοιπες οικιστικές περιοχές του Πειραιά.
Οι υπόλοιποι βασικοί οδικοί άξονες συνδέουν τα δύο τμήματα της πόλης (βόρεια και νότια της Λεωφόρου
Γρηγορίου Λαμπράκη) και στη συνέχειά τους συνδέουν το Δήμο Κορυδαλλού με τους γειτονικούς προς
αυτόν Δήμους.
Βιώσιμη Κινητικότητα
Στο πλαίσιο την βελτίωσης του οικιστικού ιστού, ο Δήμος Κορυδαλλού βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων
άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής
οργάνωσης του Δήμου.
Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας αφορούν:


στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (π.χ.) πεζοδρόμια με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, έλλειψη
υποδομών για ΑΜΕΑ),



στην έλλειψη ποδηλατοδρόμων και θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα/ δίκυκλα



στα προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη στάθμευση και την έλλειψη συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης



στη διαμπερή κίνηση



στην έλλειψη διαδρομών και Μ.Μ.Μ. σε συνδυασμό με τα μέσα σταθερής τροχιάς

Η αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς
καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε
συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων ενισχύει την θέση ότι πρέπει άμεσα να
γίνει η υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, που θα κάνουν ελκυστικούς τους
εναλλακτικούς αυτούς τρόπους μετακίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση
όλων των ατόμων, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη
Κινητικότητα (ΑΜΚ). Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας στον Δήμο με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για την
βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη
.
Το ΣΒΑΚ στοχεύει:


Στην πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας:
-

όλων των πεζών συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, με κύριο μέλημα τη διευκόλυνση της
προσβασιμότητας με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων,

-

των ποδηλατιστών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων καθώς και

-

τη διαχείριση της στάθμευσης και την αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης.



Στην βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, εστιασμένη στους
χρήστες, προγραμματίζοντας τη σωστή χωροθέτηση των σημείων εξυπηρέτησης των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (υφιστάμενων και μελλοντικών) και των ταξί.



Στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις



Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού, την καθιέρωση
δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης και μετεπιβίβασης
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Στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των
εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης.

Β.6.2 Αστικές Συγκοινωνίες
Η πόλη του Κορυδαλλού αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αστικού ιστού του μητροπολιτικού κέντρου της
Αττικής. Τα μέσα μεταφοράς που υπάρχουν για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού είναι τα αστικά
λεωφορεία και το μετρό.
Αστικά Λεωφορεία
Οι αστικές λεωφορειακές γραμμές και η γραμμή του μετρό που εξυπηρετούν τις αστικές μετακινήσεις και
τη διασύνδεση με ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας. Οι γραμμές που διέρχονται
από το Δήμο Κορυδαλλού από και προς όλες τις κατευθύνσεις παρουσιάζονται στο χάρτη Β1.
Χάρτης Β1: Δίκτυο Αστικών Συγκοινωνιών Κορυδαλλού

Πηγή: www.oasa.gr (2020)
Πίνακας 25: Δρομολόγια αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τον Δήμο Κορυδαλλού και συνδέονται με
τους νέους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΑΝΩ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΤ.ΜΕΤΡΟ

ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΕΣ

Απευθείας

ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

806,809,810 (προς
σταθμό)

ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΒΑ

Απευθείας
Απευθείας
Απευθείας

ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ
ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ

ΒΟΡΕΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

Απευθείας

ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πέριξ Γρ.
Λαμπράκη

Απευθείας

ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ
ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ

807
809, 810 (από σταθμό)
806
807
806,809, 810 (προς
σταθμό)
809,810 (προς Κορυδ.)
807

ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

842,806,809,
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Γ’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Πέριξ ΑΘΗΝΑΣ

Απευθείας
Απευθείας

ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ
ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Απευθείας

ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ

Απευθείας

ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ
Πηγή: ΟΑΣΑ, 2020

827, 830 (από σταθ.)
842
827, 909,21,830 (από
σταθ.)
831 (από σταθ.), 830,842
(προς σταθ.)
830 (από σταθ.)

Μετρό
Το έργο για την επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό στα Δυτικά Προάστια με κατάληξη τον Πειραιά
ξεκίνησε το 2008, με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.
Τελικώς, παραδόθηκαν προς χρήση στο επιβατικό κοινό στις 6 Ιουλίου 2020, τμηματικά, οι τρείς πρώτοι
(Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια) από τους έξι σταθμούς της γραμμής «Αγία Μαρίνα-Πειραιάς»,
περίπου 2 έτη νωρίτερα από την ολοκλήρωση του συνολικού έργου.
Η επίσπευση της παράδοσης έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τις επιδράσεις και τα οφέλη
που προκαλούνται, τόσο εντός των ορίων των επιμέρους εμπλεκομένων δήμων όσο και συνολικότερα για
την περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αττικό Μετρό21 με τη λειτουργία των τριών πρώτων
σταθμών της επέκτασης προς Πειραιά υπολογίζονται σε 63.000 ημερησίως οι πρόσθετες επιβιβάσεις
συνολικά στο δίκτυο, προκαλώντας σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη. Παράλληλα, ιδιαίτερα
σημαντικά θα είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη αφού εκτιμάται ότι με την κατασκευή του έργου των
τριών πρώτων σταθμών η μείωση της κυκλοφορίας Ι.Χ. οχημάτων θα ανέλθει κατά 11.000 ημερησίως και
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60 τόνους ημερησίως. Επίσης, προτεραιότητα δόθηκε στα
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, ως προς την κατασκευή των σταθμών, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση
των επιβατών στο δίκτυο.
Συνολικά, η σήραγγα με την ολοκλήρωση της θα διαθέτει μήκος 7,6 χλμ. και 6 νέους σύγχρονους σταθμούς
καθώς και επτά ενδιάμεσα φρεάτια εξαερισμού. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 730.000.000 ευρώ
με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το έργο αναμένεται να δοθεί για εμπορική χρήση το καλοκαίρι
του 2022.
Β.6.3 Ύδρευση
Ο Δήμος Κορυδαλλού ανήκει στην περιοχή αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και η ύδρευση του εναρμονίζεται με
το πρόγραμμα δράσης του φορέα. Σύμφωνα με την καταγραφή, τμήμα του Δήμου υδρεύεται απευθείας
από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και ένα τμήμα από υδατοδεξαμενές (συνδεδεμένες με το κεντρικό δίκτυο). Η
ύδρευση του εκτός εγκεκριμένου σχεδίου τμήματος γίνεται από κρουνούς που έχει εγκαταστήσει η
ΕΥΔΑΠ. Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί προβλήματα επάρκειας κατά τους
θερινούς μήνες, λόγω χαμηλής πίεσης του νερού.
Β.6.4 Αποχέτευση
Αποχέτευση ακαθάρτων : καλύπτει επαρκώς το σύνολο του Δήμου, ενώ δεν καλύπτει την εκτός σχεδίου
περιοχή (Σχιστό Κορυδαλλού) που εξυπηρετείται από βόθρους.
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Αττικό Μετρό, (2020), https://www.ametro.gr/?page_id=116
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Όπως και στην πλειοψηφία των ΟΤΑ του λεκανοπεδίου για την αποχέτευση των λυμάτων του
Κορυδαλλού, χρησιμοποιείται το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
Αποχέτευση όμβριων : Το τμήμα του Δήμου Κορυδαλλού κάτω από την Λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη
καλύπτεται με σχετική επάρκεια από δίκτυο συνολικού μήκους 3600 μέτρων. Επιπλέον, τα προβλήματα τα
οποία αντιμετώπιζε ο Δήμος αναμένεται σε σημαντικό βαθμό να αντιμετωπιστούν με την ολοκλήρωση του
έργου αντιπλημμυρικής προστασίας κόστους 2.350.500€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος.
Το έργο αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία διαφόρων περιοχών του Δήμου Κορυδαλλού με την
ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων διαφόρων οδών. Μεγάλης σημασίας για την
θωράκιση της πόλης είναι και το έργο το οποίο δημοπράτησε η Περιφέρεια Αττικής αξίας €18.600.000 και
περιλαμβάνει περιοχές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού.
Β.6.5 Φυσικό Αέριο
Το δίκτυο του φυσικού αερίου αναπτύσσεται στην περιοχή του κάτω Κορυδαλλού. Μέσω του κεντρικού
δικτύου μέσης πίεσης (19 Bar), επεκτείνονται αγωγοί διανομής σε πίεση 4 Bar (Χαμηλής Πίεσης), οι οποίοι
καλύπτουν µέχρι σήµερα τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της προαναφερόμενης περιοχής του
Δήµου.
Όσον αφορά την οικιακή χρήση, σύμφωνα πάντα µε υπολογισμούς της εταιρίας διανομής, το αρχικό
κόστος εγκατάστασης για πολυκατοικία δώδεκα διαμερισμάτων, µε την παραδοχή ότι το φυσικό αέριο
είναι 20% οικονομικότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης, αποσβένεται σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.
Σχετικά με την χρήση του φυσικού αερίου σε επιχειρήσεις, αυτή φαίνεται περισσότερο ελκυστική επειδή
το ενεργειακό κόστος αποτελεί σημαντική παράμετρο του κόστους παραγωγής, καθώς και του
λειτουργικού κόστους σε οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση. Ακόμη το φυσικό αέριο έχει ίσως το
χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος, απόδοση υψηλότερη από το πετρέλαιο και το μαζούτ, ενώ ταυτόχρονα
περιορίζει τη μόλυνση του περιβάλλοντος (σε σχέση µε το πετρέλαιο και το μαζούτ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ΜΑΕ» η υφιστάμενη κατάσταση δικτύου
φυσικού αερίου στο Δήμο Κορυδαλλού , περιλαμβάνει :
Δίκτυο Μέσης Πίεσης:

3,4km

Δίκτυο Χαμηλής Πίεσης:

27,0km

Ποσοστό κάλυψης δικτύου:

29,54%

Πλήθος Παροχετευτικών Αγωγών: 856
Ποσοστό διείσδυσης (παροχές / πλήθος κτιρίων στο υφιστάμενο δίκτυο):

24,8%

Πλήθος ενεργών μετρητών:

1206 (αντιστοιχούν περίπου σε 1300 νοικοκυριά)

Εμπορικοί πελάτες:

65

Βιομηχανικοί πελάτες:

0

Η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Κορυδαλλού βάσει του «Πενταετούς Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΔΑ Αττικής 2021-2025» προγραμματίζεται ως εξής :
Έτος 2021:

0km

Έτος 2022:

0km

Έτος 2023:

0km

Έτος 2024:

5km
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Έτος 2025:

4km

Επιπρόσθετα, από την ΕΔΑ Αττικής προβλέπεται το 2022, να ξεκινήσει η εγκατάσταση δικτύου μέσης
πίεσης συνολικού μήκους περίπου 1km, που θα συνοδεύεται από την εγκατάσταση 2 σταθμών διανομής,
για την ενίσχυση του υφιστάμενου και του μελλοντικού δικτύου φυσικού αερίου.
Η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Κορυδαλλού αποτελεί βασική επιδίωξη για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων, κατοίκων και επαγγελματιών η
επέκταση του αγωγού κρίνεται σημαντική στις περιοχές του Σχιστού και της Δεξαμενής.
Χάρτης : Δίκτυο Φυσικού Αερίου στην Πόλη του Κορυδαλλού

Πηγή: ΕΠΑ,2020

Β.6.6 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής μελέτης είναι επαρκής. Ειδικότερα, η χρήση της κινητής
τηλεφωνίας (δίκτυα ταχυτήτων 4G και πλέον 5G) και του δικτύου οπτικών ινών και του αυξάνεται τα
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τελευταία χρόνια με γεωμετρικούς ρυθμούς σε εθνικό επίπεδο αναδεικνύοντας το κινητό τηλέφωνο ως
ένα από τα σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας. Βεβαίως, σύμφωνα με μελέτη της ΕΕΤΤ, η χρήση του
κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικία του χρήστη22.
Οι νέες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως είναι οι ευρυζωνικές υποδομές, παρουσιάζουν
αξιόλογη ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης. Η έννοια της Ευρυζωνικότητας περιλαμβάνει23 με την ευρεία
της χρήση, το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική
άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από:
-

την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς
περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων

-

την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και
μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα
αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε
εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και
με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και
μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της
τεχνολογίας επικοινωνιών

-

την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που
ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) μεταξύ διαφόρων
υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην
παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών

-

το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και
έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του
ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει
από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Β.6.7 Ενέργεια
Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο στη
διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω
της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητά της,
την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, που συνιστά μία από τις
μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ
τοπικών αλλά και περιφερειακών και εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να
μειώσουν τις συνολικές εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.
Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού
O Δήμος Κορυδαλλού με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την μείωση των
δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και
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Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήση υπολογιστών, internet και κινητής τηλεφωνίας στον Ελληνικό
πληθυσμό, e-business Forum, www.ebusinessforum.gr
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Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΥΔ του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
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οικονομικά προσιτής ενέργειας, την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στις περιοχές του και την
βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, προέβη στις εξής ενέργειες:
-

Προχώρησε σε λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων για
το σύνολο της γεωγραφικής του περιοχής, στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρικής
κατανάλωσης των υπαρχόντων συστημάτων οδοφωτισμού του δήμου, καθώς και στη συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων του κόστους λειτουργίας και συντήρησης που βαρύνει το Δήμο για τη
λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.

-

Προχώρησε σε διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών επιλογών χρηματοδότησης της
σχετικής επένδυσης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου», προκειμένου να
επιλεγεί ο βέλτιστος, για το Δήμο Κορυδαλλού, τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης της σχετικής
επένδυσης.

Σήμερα, οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού (φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες), σύμφωνα με τις παραπάνω
μελέτες και τα καταγραφικά στοιχεία που είναι εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες,
παιδικές χαρές του Δήμου, όπως καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν συνολικά και ανά κατηγορία είδους
εξοπλισμού για τα συμβατικού τύπου φωτιστικά σημεία, ανέρχονται σε 3.951 τεμάχια.
Στον παρακάτω Πίνακα παραθέτονται αναλυτικά και κατά κατηγορία τα 3.951 φωτιστικά σημεία του
Δήμου Κορυδαλλού που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης, με εξοικονόμηση
ενέργειας.
Φωτιστικά

Πλήθος

23W Φωτιστικό τύπου "καπελάκι" με λαμπτήρα φθορισμού (CFL)

304

75W Φωτιστικό τύπου "κορυφής"

44

100W Φωτιστικό τύπου "κορυφής"

8

75W Φωτιστικό τύπου βραχίονα

19

100W Φωτιστικό τύπου βραχίονα

168

150W Φωτιστικό τύπου βραχίονα

2.101

250W Φωτιστικό τύπου βραχίονα

1.184

400W Φωτιστικό τύπου βραχίονα

102

400W Προβολέας εξωτερικού χώρου

13

2000W Προβολέας εξωτερικού χώρου

8

Σύνολο Φωτιστικών Σημείων

3.951

Ο Δημοτικός Φωτισμός περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μεθόδους ελέγχου της ισχύος του: α. Τα Pillars
που λειτουργούν η με χρονοδιακόπτη ή με ανιχνευτή φωτός και ελέγχονται από τον Δήμο, και β. τα TAS,
τα οποία ελέγχονται από τη ΔΕΗ και που λειτουργούν με σήμα που μεταδίδεται μέσω των καλωδίων
τροφοδοσίας. Ο Δήμος σήμερα διαθέτει 125 Πίνακες Διανομής.
Η μελέτη υπολογισμού της κατανάλωσης του Συμβατικού Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Κορυδαλλού, έγινε σύμφωνα με τα Τεχνικά Δεδομένα του Οδηγού
Μελετών του ΚΑΠΕ. Οι ώρες λειτουργίας του Συστήματος είναι:
-

11,90 ώρες / ημέρα σε Μέσο Όρο (διαφοροποίηση ανάλογα με την εποχή - για το λυκόφως /
λυκαυγές και το λυκόφως / μεσονύκτιο - αλλά συνολικά με Μέσο Όρο 11,90,
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-

δηλαδή 4.344,5 ώρες σε ετήσια βάση) που δίδουν τα κάτωθι αναλυτικά και συνολικά δεδομένα
(υπολογισμός Κατανάλωσης Ενέργειας του Συμβατικού Συστήματος).

-

Παράλληλα δίδεται και η εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις που προκύπτουν με
βάση τα καταγραφικά στοιχεία.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό
με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του στο Δήμο, θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας led, στο σύνολο της
γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και σύμφωνα με τα καταγραφικά δεδομένα της μελέτης.
2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλε-ελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", στο Σύστημα
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αξιοποιώντας παράλληλα και τις νέες
τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες (NB-IΟT, LoRaWAN, κλπ).
3. Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση,
προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση, κλπ).
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλε-ελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση
και λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).
Είναι προφανές ότι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος με εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από την
αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων, έχει και ένα ακόμα στόχο: τη διάχυση σύγχρονων
τεχνολογιών αυτοματισμών (Smart Cities) για να επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο του Δήμου
καλύπτοντας και τις λοιπές υποδομές (Κτιριακές Υποδομές, Διαχείριση Απορριμμάτων, κλπ) με σκοπό τον
συνολικό εξορθολογισμό της ενεργειακής διαστασιολόγησης των υποδομών. Μέσω φωτιστικών σωμάτων
σε επιλεγμένα σημεία της πόλης θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών “έξυπνης
πόλης”, κάτω από μια ενιαία υποδομή και με ενιαία διαχείριση και στην παρούσα φάση σε πιλοτική
εφαρμογή, με δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον.
Τέτοιες Υπηρεσίες, που θα οριστικοποιηθούν στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την
Υπηρεσία, μπορεί να είναι ενδεικτικά :
-

Σημεία ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi.

-

Προώθηση ψηφιακού περιεχομένου, διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού στο κινητό του χρήστη,
σε οποιαδήποτε μορφή (βίντεο, ήχο κλπ), με βάση την τοποθεσία του.

-

Σύνδεση Καμερών και δυνατότητα προβολής της λαμβανόμενης εικόνας.

-

Μέτρηση Κυκλοφοριακής Ροής.

-

Έξυπνο Parking.

-

Παρακολούθηση και Διαχείριση κυκλοφορίας.

-

Ασφάλεια και Επίβλεψη απομακρυσμένων χώρων.

-

Μέτρηση περιβαλλοντολογικών δεικτών όπως CO2, θερμοκρασία, θόρυβο, υγρασία, κλπ.

-

Διαχείριση στόλου οχημάτων.

-

Διαχείριση κάδων απορριμμάτων.

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κορυδαλλού
Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που εκπονείται
από των Δήμο Κορυδαλλού εντός των διοικητικών του ορίων.
Το Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Κορυδαλλού θα περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) τη χωροθέτηση
θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του , στους χώρους
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στάσης και στάθμευσης, καθώς και σε ελεγχόμενους από τον Δήμο χώρους στάθμευσης και δημοτικούς
χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου
επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του Δήμου. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του Δήμου
Κορυδαλλού ανέρχεται σε 63.445 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα
πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 63 σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο
του ανωτέρω σχεδίου. Η μελέτη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων είναι χρηματοδοτούμενη
από το Πράσινο Ταμείο και το κόστος της προϋπολογίζεται στο ποσό των 59.520,00€.
Ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο Κορυδαλλού
Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την
προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή,
αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής
αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και
προμήθειας ενέργειας.
Η Ε.Κοιν. ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω δραστηριότητες:
α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από
σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς
β) διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την
παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω
ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,
γ) προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας,
δ) προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,
ε) διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της,
στ) προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, εντός της Περιφέρειας που
βρίσκεται η έδρα της,
ζ) παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται
η έδρα της,
η) διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση
παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ή διαχείριση
μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της
ι) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που
βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.,
ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β 1228) απόφασης
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι: ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
ακόμα και φυσικά πρόσωπα.
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Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Κορυδαλλού στην δημιουργία και λειτουργία ενεργειακής
κοινότητας, με βάση τον Ν.4513/18 (ΦΕΚ 9/23.01.2018 τεύχος Α’), εκπονεί μελέτη η οποία περιλαμβάνει:
1. Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης και Σχέδιο Στρατηγικών Στόχων της Ενεργειακής Κοινότητας
2. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ενεργειακής Κοινότητας
3. Οικονομικός Προγραμματισμός Ενεργειακής Κοινότητας
4. Τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Κορυδαλλού
Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού
Το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου
Κορυδαλλού» έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Κορυδαλλού. Πιο συγκεκριμένα η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά τα παρακάτω δημοτικά κτίρια:
1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Γρ. Λαμπράκη κ Καρυταίνης 4)
Πρόκειται για κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β με
βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ( Μακεδονίας 23 κ Πελοποννήσου)
Πρόκειται για κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με
βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
3. 3ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( Σολωμού 4-6 )
Πρόκειται για κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β με
βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
4.
ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ξενοφώντος κ Πελοπίδα) Πρόκειται για κτίριο Ενεργειακής
Κατηγορίας Δ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών
χαρακτηριστικών του.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και από ιδίους πόρους του Δήμου. Το κόστος του
προϋπολογίζεται στο ποσό των 939.000,00€ (620.000,00€ ΠΕΠ Αττικής, 319.000,00€ Ίδιοι Πόροι).

Β.7 Κοινωνικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Υποδομές
Β.7.1 Κοινωνικές Υποδομές και Δομές
Β 7.1.1 Κοινωνικές Υποδομές
Εντοπίστηκε ήδη η εξάπλωση της κατοικίας και των λοιπών ιδιωτικών χρήσεων χωρίς ταυτόχρονη
δέσμευση επιφανειών για κοινωνικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την έλλειψη αντίστοιχων λειτουργιών
(Κοινωνικού εξοπλισμού και Ελεύθερων χώρων πρασίνου), τόσο απόλυτα ως εξοπλισμού πόλης, όσο και
σχετικά με τις πληθυσμιακές ανάγκες του Δήμου.
Η Κοινωνική υποδομή σε λειτουργίες Κοινωνικού εξοπλισμού, εντοπίζονται συνολικά σαν υπάρχουσες
μονάδες με ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις στο τμήμα της Κοινωνικής Ανάπτυξης το οποίο ακολουθεί
στη συνέχεια.
Αντίστοιχα η Κοινωνική υποδομή σε λειτουργίες ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και πράσινου,
λειτουργίες εντοπιζόμενες καταγράφονται στις πλατείες Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου, Παγκόσμιας Ειρήνης
(πρώην Μέμου), Εθνικής Αντιστάσεως (πρ Αγ Γεωργίου) επίσης οι πλατείες Παναγούλη, Ηρώων
Πολυτεχνείου, Μητέρας, Δασκάλου, Αλησμόνητων Πατρίδων (παλιό Νεκροταφείο), Ψαρρού (Ταξιάρχων),
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Κολοκοτρώνη, Μερκάτη και οι πλατείες Γληνού, 28ης Οκτωβρίου ,25η Μαρτίου, Καραϊσκάκη στο Σχιστό
Κορυδαλλού.
Η έκταση των Κοινόχρηστων χώρων ανά πολεοδομική ενότητα του Δήμου Κορυδαλλού παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 26: Έκταση Κοινόχρηστων Χώρων ανά Πολεοδομική Ενότητα
ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Ε.

ΕΚΤΑΣΗ Κ.Χ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,93
0,60
1,22
0,92
0,37
0,08
0,72
0,58
1,20
0,26

ΣΥΝΟΛΟ

7,27

Πηγή: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού, 2004
Στον υφιστάμενο οικιστικό ιστό (εντός ορίων Γ.Π.Σ.) η έκταση που καλύπτουν οι κοινωνικές υποδομές ανά
εξυπηρέτηση στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 27: Έκταση Κοινωνικών Υποδομών ανά Εξυπηρέτηση
Π.Ε.
1

Π.Ε.
2

Π.Ε.
3

Π.Ε.
4

Π.Ε.
5

Π.Ε.
6

Π.Ε.
7

Π.Ε.
8

Π.Ε.
9

Π.Ε.
10

ΣΥΝΟΛΟ

1.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ,
ΠΑΡΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ

0,93

0,60

1,22

0,92

0,37

0,08

0,72

0,58

1,20

0,26

6,88

2.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-

-

-

-

-

-

-

-

2,98

-

2,98

3.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΤΟΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

0,10

0,08

0,52

0,41

0,26

0,05

0,72

1,89

4,09

0,46

8,58

4.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

-

-

0,09

0,28

-

-

-

-

0,34

0,12

0,83

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
(ΠΡΟΝΟΙΑ)

-

0,07

-

0,04

0,02

-

-

-

1,4

0,06

1,59

ΣΥΝΟΛΟ

1,03

0,75

1,83

1,65

0,65

0,13

1,44

2,47

10,01

0,90

20,86

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5.

Πηγή: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού, 2004
Προς ενίσχυση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος Κορυδαλλού υλοποιεί το έργο «Διαμόρφωση
κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)», το
οποίο είναι επιχορηγούμενο και το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.674.518,93€.
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Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές, με την ευρεία έννοια, υποδομές ανά
πολεοδομική ενότητα της πόλης του Κορυδαλλού.
Πίνακας 28: Υποδομές για την εκπαίδευση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και Νηπιαγωγεία (20
ιδιωτικά και 25 δημόσια)

45

Αριθμός σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ένα ιδιωτικό)

18

Αριθμός σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

15

Ι.Ε.Κ.

1

Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΣΧ. 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

1

Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ2)

3

Πηγή: Έρευνα στις υπηρεσίες του Δήμου, 2020
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών υποδομών είναι ικανοποιητικός σε σχέση με τον πληθυσμό του Δήμου
Κορυδαλλού (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εξοπλισμό της πόλης
όπως καταγράφονται στο ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού). Σε ορισμένες περιπτώσεις σχολικών εγκαταστάσεων
καταγράφονται κτιριακά προβλήματα τα οποία η Δημοτική Αρχή έχει εντοπίσει και προσπαθεί να
αντιμετωπίσει. Ωστόσο, παρατηρείται μια υπερσυγκέντρωση των εκπαιδευτικών υποδομών σε
συγκεκριμένες πολεοδομικές ενότητες και ειδικότερα στην περιοχή των φυλακών. Από την άλλη,
παρατηρείται έλλειψη εκπαιδευτικών υποδομών σε ολόκληρες πολεοδομικές ενότητες η οποία σχετίζεται
με την ανυπαρξία ελεύθερων χώρων. Συμπερασματικά, κρίνεται αναγκαία είτε μια ανακατανομή των
υπαρχόντων εκπαιδευτικών υποδομών στις πολεοδομικές ενότητες της πόλης είτε, λόγω έλλειψης
κτιριακής υποδομής, η διευκόλυνση, με μεταφορικά μέσα ή με δημιουργία ασφαλών σχολικών
διαδρομών, της μεταφοράς των μαθητών (δράση που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης από το Δήμο). Στην
ανακατανομή αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη περιοχών στις οποίες θα γίνει εγκατάσταση
νέου πληθυσμού και άρα θα δημιουργηθούν νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικές και γενικότερα σε κοινωνικές
υποδομές.
Οι περιοχές αυτές, σύμφωνα με το ΓΠΣ του Δήμου Κορυδαλλού αναφέρονται στις πολεοδομικές ενότητες
γύρω από το Σχιστό.
Θετικό στοιχείο είναι η λειτουργία ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων τα οποία στηρίζουν
ιδιαίτερα τους εργαζόμενους γονείς και ιδιαίτερα τις εργαζόμενες μητέρες.
Συμπληρωματικά, άλλοι Κεντρικοί Δημόσιοι Φορείς & Υποκαταστήματα τα οποία λειτουργούν στην
περιοχή μελέτης είναι τα εξής:


2ο Γραφείο Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης



ΙΚΑ – Παράρτημα – 1 Κατάστημα



ΔΟΥ (Εφορεία)



ΕΛΤΑ



Επιθεώρηση Εργασίας



Υποκαταστήματα Τραπεζών



Αστυνομικό Τμήμα



Τμήμα Τροχαίας



Τμήμα Ασφάλειας
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Φρουρά Φυλακών

Β 7.1.2 Κοινωνικές δομές Δήμου Κορυδαλλού
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής επιτελούν οι κοινωνικές δομές που
διαθέτει ο Δήμος Κορυδαλλού. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής δομές :
Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” λειτουργεί από το 2000 και απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, που χρειάζονται
ιδιαίτερη φροντίδα, σε άτομα που διαβιούν μόνα ή είναι εγκαταλελειμμένα και σ’ αυτούς που δε
διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, με στόχο να παραμείνουν ενταγμένοι στο κοινωνικό τους
περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
Α. Κοινωνική Φροντίδα: Κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένα άτομα για τον προσδιορισμό των κοινωνικών
και οικονομικών αναγκών τους, συντροφιά, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο μοναχικό ηλικιωμένο άτομο,
συνεργασία με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο κοινωνικό-προνοιακών θεμάτων (έκδοση
βιβλιαρίου ασθενείας, σύνταξης, αναπηρικά επιδόματα).
Β. Νοσηλευτική Φροντίδα: Προγραμματισμένες κατ’ οίκον μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, αιμοληψίες για
γενικές εξετάσεις αίματος και εξετάσεις ούρων, συνεχής παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
(διανομή φαρμάκων), συνεργασία με γιατρούς για θέματα διατροφής και υγείας των μελών, αλλά και για
το διαιτολόγιο που πρέπει να ακολουθείται από τους ωφελούμενους, παραπομπή και συνοδεία στο
Νοσοκομείο και σε γιατρούς του ΙΚΑ, συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το ΙΚΑ για την
έκδοση συνταγογραφιών.
Γ. Οικιακή Φροντίδα: Κατ’ οίκον επισκέψεις για συντροφιά και καθαριότητα του χώρου στον οποίο
διαμένει ο ηλικιωμένος, αγορά προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
κ.α.).
Κοινωνικό Παντοπωλείο
O Δήμος Κορυδαλλού ευαισθητοποιημένος στις δύσκολες κατά κοινή ομολογία δημοσιονομικές συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας, που επιβάλλουν έναν ενισχυμένο ρόλο στην κοινωνική πολιτική
της τοπικής αυτοδιοίκησης δημιούργησε το «Κοινωνικό Παντοπωλείο».
Στόχος είναι, η δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και εθελοντών πολιτών το οποίο
θα διευρύνεται καθημερινά, για να προσφέρει σε άπορους και κοινωνικά αποκλεισμένους πολίτες
διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα.
Με βάση τις αρχές του εθελοντισμού και του ανθρωπισμού και μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων
διαδικασιών με την υιοθέτηση αντικειμενικών κοινωνικών κριτηρίων για τους δικαιούχους ο Δήμος
Κορυδαλλού συγκρότησε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και του
Πασχαλινού Βοηθήματος.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια «ανάσα ζωής» για πολλούς πολίτες και παράλληλα ενεργοποιεί την
τοπική κοινωνία, ενισχύει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση αποτελεί σημείο
αναφοράς για την πόλη.
Κοινωνικό Φαρμακείο
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Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα,
σε άτομα τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι
κυρίως άνεργοι / ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες / χαμηλοσυνταξιούχοι, άστεγοι, μετανάστες,
μονογονεϊκές / πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία κ.α.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσει τη δωρεάν
προμήθεια του σε φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα από φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς
συλλόγους και τοπικούς συλλογικούς φορείς.
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, με την οργάνωση τμημάτων μελέτης και σε για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
με την παροχή υποστήριξης στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα
μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους σχολείων με την βοήθεια εθελοντών καθηγητών και δασκάλων.
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι το συνολικό εισόδημα των
συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα
κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία.
Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορυδαλλού είναι μια δομή κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου. Αποτελεί
ένα σημείο αναφοράς για την:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την
κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων, με στόχο
την κοινωνική υποστήριξη τους, τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες,
Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή.
Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας:
-

Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού – Εξατομικευμένη
Προσέγγιση.

-

Έμφαση στη διασύνδεση και παραπομπή σε δομές, φορείς, υπηρεσίες εντός και εκτός ορίων του
Δήμου Κορυδαλλού.

-

Αιτήσεις για τη χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών, μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

-

Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης & κοινωνική έρευνα, όπου
κρίνεται αναγκαίο.

-

Αιτήσεις για τη χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

-

Αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού κατά προτεραιότητα:
-

Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

-

Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

-

Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»

98

-

Μετανάστες

-

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

-

Ρομά

-

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας

-

Μονογονεϊκές Οικογένειες

-

Μακροχρόνια Άνεργοι

-

Οικογένειες μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (μέλη που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία).

-

Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα με ατομικό ή
οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω απο το εγγυημένο όριο συντήρησης.

-

Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλλινοστούντες

-

Άτομα με ψυχική διαταραχή

-

Πρώην χρήστες ουσιών

-

Άτομα με συμπεριφορά παραβατικότητας

-

Θύματα Βίας και Κακοποίησης

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Το ΚΗΦΗ του Δήμου Κορυδαλλού έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί (Αρ Πρ 4491/16-11-2016 Άδεια Ίδρυσης και
Λειτουργίας) και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, όπως ισχύει κάθε φορά και τα οριζόμενα στο Νόμο 4018/2011
(ΦΕΚ 215/Α). Eίναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Το ΚΗΦΗ λειτουργεί στο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Κορυδαλλού στην οδό Ξενοφώντος & Πελοπίδα , στον
ισόγειο χώρο, όπου διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.
Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων (ΕΔΑΠΕ)
Στόχος των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων είναι:
-

Η παροχή σε ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού, ιατρικής φροντίδας,
νοσηλευτικής, φαρμακευτικής φροντίδας φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.

-

Η δημιουργία χώρων συναντήσεων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, όπου η Τρίτη Ηλικία θα
ψυχαγωγείται, θα δραστηριοποιείται, θα ενημερώνεται και θα βρίσκει ηθική υποστήριξη.

-

Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας ( με εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, συνεστιάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.)

-

Η παροχή βοήθειας στο σπίτι, σε άτομα μοναχικά και μη αυτοεξυπηρετούμενα.

-

Η απασχόληση των μελών σε ομάδες αυτενέργειας σε ποικίλες δραστηριότητες.

-

Η διαφώτιση των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της Τρίτης ηλικίας.

-

Η έρευνα σχετικών θεμάτων με την Τρίτη ηλικία.

-

Η πρόληψη των βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων γενικότερα της Τρίτης ηλικίας, ώστε να
παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Με τα σημερινά στοιχεία της Υπηρεσίας είναι εγγεγραμμένα 2.000 μέλη.
Παρέχονται:
-

Κοινωνική εργασία στα μέλη, στο άμεσο περιβάλλον τους και στην κοινότητα.
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-

Φυσικοθεραπεία στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ’ οίκον.

-

Εργοθεραπεία στα μέλη και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ’ οίκον.

-

Νοσηλευτική φροντίδα στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ’ οίκον.

-

Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες
εξυπηρετήσεως, μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, πληρωμές λογαριασμών,
καθαριότητα χώρου, συνοδεία σε γιατρούς, επιτροπές κλπ.)

-

Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, παροχή ιατρικής και
νοσηλευτικής φροντίδας κατ’ οίκον εάν είναι εφικτό.

-

Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν, χορούς κλπ.) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη
θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ.)

-

Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις

-

Επιμόρφωση μελών με δασκάλους χορού, χορωδίας και εικαστικών (μέσα από ομάδες)

-

Εντευκτήριο ,στο οποίο λειτουργεί κυλικείο, που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κλπ. (με την
ελάχιστη τιμή κόστους) , βιβλιοθήκη όπου βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.

Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Στο Δήμο Κορυδαλλού λειτουργούν οι κάτωθι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί:
Τμήμα 1ο: Α΄ Βρεφικός Σταθμός
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου και Ύδρας, Τηλ: 2104951172 – 210-5447273
Τμήμα 2ο: Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Διεύθυνση: Σολωμού 2-4 και Χειμάρας, Τηλ: 2104978939 – 2104959119
Βρεφικός: 1ος όροφος, Τηλ: 2104945256
Τμήμα 3ο: Γ΄ Παιδικός Σταθμός
Διεύθυνση: Σολωμού 4-6, Τηλ: 2104952840 – 2104942755
Παράρτημα Γ΄ Παιδικού Σταθμού (πρώην Ε΄ Παιδικός Σταθμός)
Διεύθυνση: Πόντου 19, Τηλ: 2104964116
Τμήμα 4ο: Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη και Πλαταιών 1, Τηλ: 2104959602 – 210-4965848
Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ.)
Το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ.) αποτελεί από το 2007 μηχανισμό διαρκούς
κατάρτισης και επιμόρφωσης των ενήλικων κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού. Βρίσκεται υπό την αιγίδα
και εποπτεία του Δήμου Κορυδαλλού και στόχος του είναι να ανταποκρίνεται διαρκώς στις νέες ανάγκες
επιμόρφωσης των ενηλίκων προσφέροντας μαθήματα Πληροφορικής, ξένων γλωσσών και Ελληνικής
γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους.
Τα παρεχόμενα προγράμματα επιμόρφωσης είναι σχεδιασμένα ώστε να βοηθήσουν άνεργους και
εργαζόμενους στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη και την παραμονή τους στην αγορά
εργασίας.
Μετά την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα απόκτησης
αναγνωρισμένης πιστοποίησης από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, που θεωρείται απαραίτητη στους
διαγωνισμούς του Δημοσίου αλλά και ως επιπλέον προσόν στον ιδιωτικό τομέα.
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Η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες τις ανάγκες των
καταρτιζόμενων σε θεωρία, πρακτική άσκηση και επαναληπτικά τεστ, για όλα τα προγράμματα του
κέντρου.
Β.7.2 Πολιτιστικές Υποδομές και Δράσεις
Οι δομές σχετικά με τον πολιτισμό που διαθέτει ο δήμος Κορυδαλλού δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο
εύρος αντικειμένων. Η πλειοψηφία των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Κορυδαλλού, λαμβάνει χώρα:
-

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού «Μελίνα Μερκούρη», Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη και
Καρυταίνης 4, Κορυδαλλός

-

Κτίριο ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ, Δημ. Μαλαγαρδή 46, Κορυδαλλός

-

Πολύκεντρο Δήμου Κορυδαλλού, Κουντουριώτου 25, Κορυδαλλός

Οι δομές αυτές πιο συγκεκριμένα είναι οι εξής:
ΕΡΤΕΚΟ ( Εργαστήρια Τέχνης Δήμου Κορυδαλλού )
Τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου Κορυδαλλού αποτελούν έναν από τους πιο δημιουργικούς θεσμούς με
ιστορία και ενεργή παρουσία για περισσότερα από 25 χρόνια. Η τέχνη φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά
στην δημιουργική τους πλευρά, γνωρίζουν και μαθαίνουν σε βάθος το αντικείμενο που έχουν επιλέξει,
ανακαλύπτουν καινούριες εμπειρίες, καλλιεργούν πλευρές του εαυτού τους και έρχονται σε επαφή με την
έκφραση. Αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, ανακαλύπτουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους και
απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους .
Η Σχολή επίσης οργανώνει σεμινάρια με διακεκριμένους καλεσμένους όλων των ειδικοτήτων, δίνοντας
έμφαση στην επικοινωνία και στον διάλογο, λαμβάνει μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,
σε διαδημοτικές εκθέσεις, ενώ η ετήσια έκθεσή των σπουδαστών είναι ένα γεγονός που αναμένεται κάθε
χρόνο με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης οργανώνονται επισκέψεις σε μουσεία, αίθουσες τέχνης ,
πινακοθήκες και παρουσιάζονται θεματικές προβολές. Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών
στο τέλος του έτους
Δημοτικό Ωδείο Κορυδαλλού
Το Δημοτικό Ωδείο Κορυδαλλού είναι το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο κέντρο μουσικής παιδείας στον
Κορυδαλλό . Ξεκίνησε το 1986 με τμήματα μουσικών σπουδών στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Κορυδαλλού. Από το 1990 λειτουργεί αναγνωρισμένο από το κράτος παρέχοντας πιστοποίηση και τίτλους
σπουδών (πτυχία και διπλώματα). Προσφέρει μουσικές σπουδές με υψηλή ποιότητα και ευρύ φάσμα
επιλογών από καταξιωμένη ομάδα καθηγητών, με μεγάλη εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και σολιστική
δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αρχές και στόχοι των σπουδών στο Δημοτικό Ωδείο είναι η ποιότητα, η ανάπτυξη, όπως επίσης η χαρά της
συμμετοχής στον κόσμο της μουσικής, ενισχύοντας παράλληλα τη καλλιτεχνική και πνευματική
προσωπικότητα του σπουδαστή. Πραγματοποιούνται τακτικές συναυλίες των σπουδαστών και των
συνόλων. Παράλληλα υλοποιούνται εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και επισκέψεις σε
χώρους διεξαγωγής μουσικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Σπουδαστήρι Θεάτρου του Δήμου Κορυδαλλού
Το Σπουδαστήρι Θεάτρου του Δήμου Κορυδαλλού συμπλήρωσε τριάντα χρόνια παρουσίας στα θεατρικά
δρώμενα της πόλης. Πρόκειται για χώρο έκφρασης και δημιουργίας που συνεχίζει με επιτυχία τη πορεία
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του. Το Θεατρικό Σπουδαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε βδομάδα σε
χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού
Θεατρική Ομάδα του Δήμου Κορυδαλλού
Με τον προσανατολισμό στην ανέλιξη της ερασιτεχνικής θεατρικής παιδείας λειτουργεί η Θεατρική Ομάδα
του Δήμου Κορυδαλλού στο Πνευματικό Κέντρο. Καλύπτοντας τις ανάγκες των δημοτών για θεατρική
έκφραση και συμμετοχή, δημιουργούμε ένα μονοπάτι γόνιμης επαφής με την πανάρχαια αλλά και τόσο
σύγχρονη αυτή τέχνη. Η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε ενήλικες δημότες.
Μικτή Τετράφωνη Χορωδία
Η Μικτή Τετράφωνη Χορωδία του Δήμου Κορυδαλλού απαρτίζεται από ενήλικες πολίτες διαφόρων
ηλικιών και ενασχολήσεων, με κοινό χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον τους για τη μουσική και το χορωδιακό
τραγούδι.
Αποτελείται από 30 περίπου ερασιτέχνες χορωδούς. Η χορωδία με τη συνοδεία πιάνου πραγματοποιεί
πρόβες κάθε βδομάδα και εμφανίζεται στις εκδηλώσεις του Δήμου αλλά και σε διαδημοτικά,
πανελλαδικά ή και διεθνή Φεστιβάλ.
Πολιτιστικές Δράσεις
«ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ»
Το θέατρο είναι ένας τρόπος διασκέδασης και κοινωνικοποίησης. Λειτουργώντας σαν σχολείο προσφέρει
πνευματική καλλιέργεια και διεύρυνση γνώσεων.
Ο Δήμος Κορυδαλλού και το Πνευματικό Κέντρο οργανώνουν επισκέψεις με μειωμένο εισιτήριο σε
ποιοτικά επιλεγμένες θεατρικές σκηνές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αλλά και στα θέατρα
της Επιδαύρου και του Ηρωδείου τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι επιλογές περιλαμβάνουν όλα τα είδη της
θεατρικής τέχνης, όπερα, κλασσικό, μοντέρνο, αρχαίο και παιδικό θέατρο.
«ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Οι επισκέψεις ιστορίας και πολιτισμού, οδηγούν στα μονοπάτια της ελληνικής και ξένης κουλτούρας και
κληρονομιάς.
Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες, χώρους πολιτισμού, αλλά και εκδρομές
ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Οι οργανωμένες δράσεις του Δήμου Κορυδαλλού ξετυλίγουν τη
σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του κοινού,
προσφέροντας εκτός από ψυχαγωγία, κίνηση στη σκέψη. Στους επισκέπτες ανοίγονται νέοι ορίζοντες,
χαρίζοντας τους ρόλο ενεργό και δραστήριο.
Πολιτιστικοί Θεσμοί
«ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ»
Η Γιορτή Βιβλίου θεωρείται θεσμός και προσελκύει το ενδιαφέρον των φίλων του βιβλίου και όχι μόνο.
Πρόκειται για μια ξεχωριστή γιορτή γνώσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε κεντρική πλατεία της
πόλης, σε συνεργασία με τα όλα τα βιβλιοπωλεία του Κορυδαλλού.
Οι συμμετέχοντες διαθέτουν χιλιάδες τίτλους παλιών και νέων βιβλίων καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές
ομάδες και προτιμήσεις. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να τα ξεφυλλίσουν αλλά και να
ανακαλύψουν συναρπαστικούς κόσμους, μαγικές λέξεις και εικόνες.
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Ξεχωριστό ενδιαφέρον αποτελούν εκδηλώσεις με την παρουσία αγαπημένων συγγραφέων και
δημιουργών. Στο παρελθόν έχουν επισκεφτεί τη Γιορτή Βιβλίου ο Χρήστος Χωμενίδης, η Κάρμεν
Ρουγγέρη, η Λένα Μαντά, ο Δημήτρης Θεοδόσης και άλλοι γνωστοί δημιουργοί.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ»
Ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης αποτελεί έναν πολύ δημιουργικό και καλλιτεχνικό μήνα για την πόλη του
Κορυδαλλού. Ένας μήνας με τέχνη και ψυχαγωγία που περιλαμβάνει συναυλίες από δημοφιλείς
καλλιτέχνες, ξεχωριστές παραστάσεις σύγχρονου ρεπερτορίου, αρχαίου δράματος, μουσικοχορευτικές
παραστάσεις, παιδικό θέατρο και σινεμά. Κάτοικοι
και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ηλικίες και
προτιμήσεις του κοινού.
«ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»
Τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου Κορυδαλλού αποτελούν έναν από τους πιο δημιουργικούς θεσμούς με
ιστορία και ενεργή παρουσία για περισσότερα από 25 χρόνια.
Η ετήσια έκθεσή έργων των σπουδαστών των Εργαστηρίων Τέχνης Κορυδαλλού είναι ένα γεγονός που
αναμένεται κάθε χρόνο με μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Έργο: «Υφαίνοντας ένα Δημοκρατικό Μέλλον: το 2021 ως πυλώνας προαγωγής»
Το έργο «Υφαίνοντας ένα Δημοκρατικό Μέλλον: το 2021 ως πυλώνας προαγωγής» στοχεύει στην
προαγωγή των δημοκρατικών αξιών με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την ανάπτυξη μίας
ήδη επιτυχημένης e-πλατφόρμας η οποία σχεδιάστηκε και λειτούργησε πιλοτικά (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Είμαστε Όλοι Πολίτες», Ίδρυμα Μποδοσάκη) με συνεργαζόμενους φορείς το Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας».
Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι κάτοχος αυτής της e- πλατφόρμας την οποία στοχεύει να αναπτύξει περαιτέρω
δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους φορείς της πόλης αλλά και συνολικά στους πολίτες. Η
πρόταση αυτή έρχεται ως συνέχεια των δράσεων του Δήμου για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών
μέσα από την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως ήταν ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα,
και αποσκοπεί στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την βαθύτερη
ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των πολιτών.
Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από την «Επιτροπή
Ελλάδα 2021».
Β.7.3. Αθλητικές Υποδομές και Δράσεις
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Το Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Κορυδαλλού βρίσκεται στην περιοχή των 88 στρεμμάτων και φιλοξενεί στις
εγκαταστάσεις του, γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα και ταρτάν στίβου. Η κερκίδα του
σταδίου μπορεί να φιλοξενήσει έως και 900 θεατές. Στο στάδιο αγωνίζονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες της
Ε.Π.Σ.Π.: Ερμής Κορυδαλλού, Α.Ε. Θύελλα -Αχιλλέας Κορυδαλλού, Αετός Κορυδαλλού, ΑΟ Κορυδαλλού,
Κύπρος Κορυδαλλού, Αστυπάλαια Κορυδαλλού και Δίας Κορυδαλλού καθώς και τα σωματεία στίβου Α.Ο.
Α.Ο. Δήμου Κορυδαλλού, Αίολος Κορυδαλλού & Α.Ο. Σπύρος Λούης .
Επίσης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο περιλαμβάνεται το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κορυδαλλού
"Θεόδωρος Πούτος" αποτελεί τμήμα του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού και βρίσκεται στην
περιοχή των 88 Στρεμμάτων. Η κεντρική κλειστή σάλα του γηπέδου είναι χωρητικότητας 2.000 θεατών,
διαθέτει σύγχρονο παρκέ αγωνιστικού χώρου και μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες καλαθοσφαίρισης,
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πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής καθώς και άλλα αθλήματα και
εκδηλώσεις. Το Κλειστό Γήπεδο φιλοξενεί τα ετήσια δημοτικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών και επιδείξεων
κλειστού χώρου και στις εγκαταστάσεις του προπονούνται τα τμήματα της ΑΟ Προοδευτικής Νεολαίας και
του ΓΑΣΚ Πήγασος.
2ο Κλειστό Γήπεδο Αθλοπαιδιών
Το 2ο Κλειστό Γήπεδο Αθλοπαιδιών του Δήμου Κορυδαλλού αποτελεί κλειστό γυμναστήριο στην έκταση
των 12 στρεμμάτων επί της οδού Σταματοπούλου του Άνω Κορυδαλλού. To σύγχρονο Κλειστό Γήπεδο
καλύπτει τις ανάγκες των αθλούμενων δημοτών και εκατοντάδων μαθητών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, αφού στην περιοχή στεγάζονται σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημοτικό Γυμναστήριο
Το Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Κορυδαλλού, στεγάζεται στο δημοτικό κτίριο επί της οδού
Κουντουριώτου 25 και αποτελεί σύγχρονο χώρο άθλησης σε εμβαδό 150 τ.μ που διαθέτει τα πλέον
σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό γυμναστηρίου.
Αίθουσα Γυμναστικής Δημαρχείου Κορυδαλλού
Η αίθουσα γυμναστικής του Δημαρχείου Κορυδαλλού βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του
Δημαρχείου και φιλοξενεί τα προγράμματα yoga και pilates του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού
Δημοτικά Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5x5, 8x8
Τα Δημοτικά Γήπεδα Ποδοσφαίρου του Δήμου Κορυδαλλού βρίσκονται πίσω από το Δημαρχείο
Κορυδαλλού και φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις τους 2 ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 και 8Χ8 με
συνθετικό τάπητα. Φιλοξενούν καθημερινά τις προπονήσεις των ακαδημιών των ποδοσφαιρικών
σωματείων της πόλης.
Δημοτικό Γήπεδο Τέννις
Τα Δημοτικό Γήπεδο Αντισφαίρισης (τένις) βρίσκεται στην περιοχή των 88 στρεμμάτων πίσω από το
Κλειστό Γυμναστήριο "Θεόδωρος Πούτος" . Φιλοξενεί καθημερινά τις προπονήσεις των τμημάτων του
Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού και του αθλητικού σωματείου Αίολος Κορυδαλλού.
Αίθουσα Ρυθμικής Γυμναστικής
H Αίθουσα Ρυθμικής Γυμναστικής του Δήμου Κορυδαλλού βρίσκεται στα 88 στρέμματα. Περιλαμβάνει
σύγχρονη κλειστή σάλα γυμναστικής και φιλοξενεί καθημερινά τις προπονήσεις των τμημάτων του
Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού.
Αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής
Η αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γηπέδου "Θεόδωρος
Πούτος" σε αυτόνομο ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φιλοξενεί τα τμήματα Ενόργανης Γυμναστικής του
Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού.
Αίθουσα Γυμναστικής πολλαπλών χρήσεων
Η αίθουσα γυμναστικής πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του Δημοτικού Αθλητικού
Κέντρου "Θεόδωρος Πούτος". Φιλοξενεί όλες τις αθλητικές δραστηριότητες που υλοποιεί ο Οργανισμός
Άθλησης και Πολιτισμού για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Μεγάλα έργα αθλητικών υποδομών
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Στο χώρο των 88 στρεμμάτων (περιοχή Φυλακών) πρόκειται να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο Κλειστό
Κολυμβητήριο και δυο γήπεδα αντισφαίρισης. Το έργο εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό της
δημοτικής αρχής για την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών, που έχουν ανάγκη οι δημότες και η νεολαία
της πόλης. Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τον Δήμο Κορυδαλλού και η κατασκευή του
χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής.
Στο χώρο των 26 στρεμμάτων θα πραγματοποιηθεί κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου. Βρίσκεται σε φάση
υλοποίησης και το κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
Β 7.4 Ο Πολιτισμός στην Κοινωνία των Πολιτών
Επιπλέον, η παρουσία των ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων, με μορφή συλλόγων, σωματείων ή άλλων
οργανισμών, είναι έντονη στη κοινωνική ζωή του Κορυδαλλού. Οι φορείς αυτοί έχουν συσταθεί κατά
καιρούς από πολίτες του Κορυδαλλού, είτε για την εκπροσώπηση των τόπων της καταγωγής τους και τη
συμμετοχή τους στα πολιτισμικά πράγματα της πόλης, είτε με συνδετικό στοιχείο των μελών τους τον
αθλητισμό ή επαγγελματικές και επιστημονικές ιδιότητες. Αποτελούν πολύτιμα συλλογικά στοιχεία στον
κοινωνικό και πνευματικό ιστό του Κορυδαλλού και ο Δήμος συνεργάζεται και συμμετέχει στην
πραγμάτωση των στόχων τους, σε κάθε ευκαιρία.
Στον Κορυδαλλό δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός από συλλόγους, σωματεία και φορείς, με
ανάλογο πολιτισμικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο. Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται ομαδοποιημένοι οι
σύλλογοι αυτοί.
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ΜΕΡΟΣ 2ο

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.1 Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού
Η ισχύουσα διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού εγκρίθηκε με τα με αριθμ. 1013/2013,
281/2017, 3435/2017 και 1321/2019 / τευχ. Β’ ΦΕΚ και έχει ως εξής:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
• Γενικός Γραμματέας
• Αυτοτελές Τμήμα Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων,
Επιστημονικών Συνεργατών & Δημοτικών Παρατάξεων
• Νομική Υπηρεσία
• Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
• Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
• Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας και Διαφάνειας
• Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
2) Διεύθυνση Πολεοδομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών
β) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
δ) Τμήμα Περιβάλλοντος
ε) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
3) Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
β) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
γ) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
4) Διεύθυνση Πάρκων και Κηποτεχνίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Μελετών και Φυτικής Παραγωγής
β) Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχιών.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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5) Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών − Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
β) Τμήμα Προστασίας − Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
γ) Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
δ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Μεταναστευτικής Πολιτικής
6) Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης
β) Τμήμα 1ο: Α΄ Βρεφικός Σταθμός
γ) Τμήμα 2ο: Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός
δ) Τμήμα 3ο: Γ΄ Παιδικός Σταθμός
Παράρτημα Γ΄ Παιδικού Σταθμού (πρώην Ε' Παιδικός Σταθμός)
ε) Τμήμα 4ο: Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
7) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
δ) Τμήμα Προσωπικού
ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
8) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Οικονομικής Πληροφόρησης
β) Τμήμα Διαχείρισης Διπλογραφικού Συστήματος
γ) Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
δ) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
ε) Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
στ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.
9) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Μελετών
β) Τμήμα Κατασκευών Έργων
γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων
10) Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
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Διάγραμμα 53: Οργανόγραμμα Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού
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Α.2 Διάρθρωση υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού
Η ισχύουσα διάρθρωση των υπηρεσιών του του ΝΠΔΔ Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού εγκρίθηκε με το
με αριθμ. 1683/τευχ. Β’/2018 ΦΕΚ και έχει ως εξής:
Οι Υπηρεσίες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Κορυδαλλού, περιλαμβάνουν τις
παρακάτω οργανικές μονάδες, ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Αυτοτελές Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Γραφείο Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
β) Γραφείο Λειτουργίας Αθλητικών και μη Εγκαταστάσεων
2. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές
ενότητες:
α) Γραφείο Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (χορός, εικαστικά, τέχνες, θέατρο κ.λπ.)
β) Γραφείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
γ) Γραφείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
3. Αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α. Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού
β. Το Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
γ. Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης
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Διάγραμμα 54: Οργανόγραμμα Υπηρεσιών ΝΠΔΔ «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού
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Α.3 Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου Κορυδαλλού
Α.3.1 Τακτικό Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού
Σύμφωνα με την καταγραφή του τακτικού προσωπικού , στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ του Υπ. Εσωτερικών24, στον Δήμο Κορυδαλλού απασχολούνται 333 άτομα των
οποίων η σχέση συνεργασίας ποικίλει (Μόνιμοι, Αορίστου Χρόνου). Σε έναν οργανισμό του μεγέθους του
Δήμου Κορυδαλλού και με τη δράση που έχει αναπτύξει σε ένα τόσο πλατύ εύρος δραστηριοτήτων, οι
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι ιδιαίτερα έντονες.
Στους επόμενους πίνακες και διαγράμματα απεικονίζεται η σύνθεση του τακτικού προσωπικού του Δήμου
Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία καταγραφής του ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. Είναι
διακριτή η χαμηλή αναλογία των εργαζομένων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το
σύνολο των εργαζομένων. Το 75% των απασχολούμενων ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ και ΥΕ με τη μεγάλη
πλειοψηφία του συνόλου των απασχολούμενων στο Δήμο να ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ.

Πίνακας 29: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού - Σύνολο Εργαζομένων
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΟΕΥ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

290

153

115

22

180

180

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΙΔΑΧ
(ΠΡΟΣΩΠΟΑΓΕΙΣ)
ΣΥΝΟΛΟ

470

333
137
196
70,9%
29,1%
58,9%
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Πίνακας 30: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΟΕΥ
ΠΕ - ΜΟΝΙΜΟΙ
ΠΕ - ΙΔΑΧ
ΤΕ - ΜΟΝΙΜΟΙ
ΤΕ - ΙΔΑΧ
ΔΕ - ΜΟΝΙΜΟΙ
ΔΕ - ΙΔΑΧ
ΥΕ - ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΕ - ΙΔΑΧ

48
18
35
14
113
98
94
50

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

66

14,04%

46

13,81%

49

10,43%

35

10,51%

211

44,89%

153

45,95%

144

30,64%

99

29,73%

470
333
Πηγή: ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΕΣ 2020
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Διάγραμμα 55: Ποσοστιαία Σύνθεση Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού ανά Εκπαιδευτική Κατηγορία
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Πίνακας 31: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού – Κατανομή σε Διευθύνσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕ ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ

13

3,90%

7

3

3

28
9
27
21
18
15
102

8,41%
2,70%
8,11%
6,31%
5,41%
4,50%
30,63%

2
2
12
5
2
3

2

19
7
14
11
15
6
30

5
72

30

9,01%

4

9

12

5

56
2

16,82%
0,60%

7

14
1

27
1

8

11

3,30%

2

7

2

1
3
1
1

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ
1
0,30%
1
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
333
46 35 153
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Διάγραμμα 56: Στοιχεία Τακτικού Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού – Κατανομή σε Διευθύνσεις
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &…
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ…
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Η ποσοτική παράμετρος, αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών ως προς τη στελέχωση των οργανικών
μονάδων, αποτελεί το πρώτο βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο ζήτημα της
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, συστατικό όμως το οποίο χωρίς το ποιοτικό στοιχείο της
εξειδίκευσης, αποδυναμώνει τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει κατανοητή η ανάγκη στελέχωσης συγκεκριμένων οργανικών θέσεων του
Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού όσο και για τη
διασφάλιση παροχής σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών.

Α.3.2 Επιμόρφωση και κατάρτιση
Σύμφωνα με τον Κώδικα Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα
του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια
της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η
επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του
υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως
υποχρεωτική.
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Όπως αναδεικνύεται και από την έρευνα25 που διεξήχθη στο παρελθόν σχετικά με τις εσωτερικές δομές
του Δήμου, το ποσοστό των εργαζομένων που συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης
ήταν ιδιαίτερα μικρό, παρόλη τη μακρά θητεία τους στο Δήμο Κορυδαλλού. Χαρακτηριστικό ήταν το
γεγονός ότι το 95% των ερωτηθέντων επεσήμαναν την ανάγκη ενδυνάμωσης προγραμμάτων
επιμόρφωσης και κατάρτισης, στοιχείο που αναδεικνύει το βαθμό με τον οποίο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
αντιλαμβάνονται το γεγονός ως πρόβλημα. Το παραπάνω ζήτημα αποτελεί ίσως και ένα από τα βασικά
αίτια της αίσθησης ανεπάρκειας ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τους εργαζομένους. Το στοιχείο της
ανεπάρκειας διογκώνεται και λόγω της αργής ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία του οργανισμού, της
έλλειψης μηχανισμών τυποποίησης των εργασιών αλλά και λόγω της έλλειψης ορθολογικού
καταμερισμού των εργασιών με την εφαρμογή ενός συστήματος ροής εργασιών ανά αντικείμενο σε
επίπεδο τμήματος.
Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ένας συνολικός ανασχεδιασμός και μια δραστηριοποίηση
αναφορικά με τα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης. Η δραστηριοποίηση αυτή αντανακλάται στο
έντονο ενδιαφέρον από σημαντικό τμήμα των εργαζομένων για τα σεμινάρια που διοργανώνονται κυρίως
από το ΕΚΔΔ αλλά και από άλλους φορείς.
Ιδιαίτερα θετική είναι η διαπίστωση ύπαρξης ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας μεταξύ τόσο των ίδιων των
εργαζομένων όσο και με τους προϊσταμένους τους. Το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται λειτουργεί
ενισχυτικά σε μία σειρά κρίσιμων μεταβλητών όπως η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα, η
ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πλήρως αντισταθμίζει και τις εγγενής
αδυναμίες που συναντώνται ευρύτερα στο χώρο της δημόσια διοίκησης και σε έναν βαθμό αναφέρθηκαν
νωρίτερα.
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες, το περιθώριο δράσης στο συγκεκριμένο τομέα είναι μεγάλο. Η
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά- επιμορφωτικά προγράμματα, βάση ενός σχεδιασμού με συγκεκριμένους
στόχους και σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς, δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σπατάλη
χρόνου ή πολυτέλεια για τους συμμετέχοντες. Οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις όπως
διαμορφώνονται σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον, είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν μόνο από
ενημερωμένα και εξειδικευμένα, επί του αντικειμένου τους, στελέχη.
Το θέμα της επιμόρφωσης κατάρτισης τέθηκε τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τα στελέχη και
κατά τη διάρκεια συλλογής ερωτηματολογίων, στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος. Αντίστοιχη ήταν η σημαντικότητα που αποδόθηκε στην προαναφερόμενη διαδικασία από
τα στελέχη των υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση, ως προς την παρακολούθηση αυτών των
προγραμμάτων εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη με το πέρασμα των χρόνων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, σχετικά ομαδοποιημένα, τα θεματικά αντικείμενα
κατάρτισης επιμόρφωσης όπως τα διατύπωσαν οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Κορυδαλλού .

25

Αλεξόπουλος Α. 2003
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Πίνακας 32: Ανάγκες Κατάρτισης – Επιμόρφωσης εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού
Θεματικά πεδία επιμόρφωσης - κατάρτισης προσωπικού Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών υποστήριξης
 Επιμόρφωση σε νέες δεξιότητες για την υποστήριξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμο
Κορυδαλλού και ευρύτερα του Δημόσιο τομέα.
 Επιμόρφωση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 Επιμόρφωση Προσωπικού στις πλατφόρμες ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ePDE
 Επιμόρφωση σε θέματα δημόσιας διοίκησης , εσωτερικών διαδικασιών ΟΤΑ, σύνταξης δημοσίων
εγγράφων κ.α.
 Επιμόρφωση σε αμιγή θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών (Μισθοδοσία – ΑΠΔ, Αναλυτική Λογιστική
κλπ.)
Θεματικά πεδία επιμόρφωσης - κατάρτισης προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσία και Υπηρεσίας
Προγραμματισμού
 Επιμόρφωση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.
 Επιμόρφωση στην εφαρμογή eRPECM, για τη σύνταξη μελετών και την παρακολούθηση έργων
 Επιμόρφωση στην εφαρμογή MSProject για τον Χρονικό Προγραμματισμό και παρακολούθηση
των έργων.
 Σύνταξη , παρακολούθηση υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και διακρατικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
σύνταξη φακέλων και μελετών.
 Διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων, Διαχείριση εικονικών εξυπηρετητών & μηχανών σε περιβάλλον
GCLOUD
Θεματικά πεδία επιμόρφωσης κατάρτισης Τεχνικού Προσωπικού (Υπάλληλοι Καθαριότητας, Πρασίνου ,
Συνεργείων κλπ.)
 Επιμόρφωση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.
 Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες.
 Εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
 Εκπαίδευση στο χειρισμό Μηχανημάτων και Εξοπλισμών.
 Επιμόρφωση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 Επιμόρφωση Προσωπικού στις πλατφόρμες ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ePDE
 Επιμόρφωση σε θέματα δημόσιας διοίκησης , εσωτερικών διαδικασιών ΟΤΑ, σύνταξης δημοσίων
εγγράφων κ.α.
 Επιμόρφωση σε αμιγή θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών (Μισθοδοσία – ΑΠΔ, Αναλυτική Λογιστική
κλπ.)
Θεματικά πεδία επιμόρφωσης - κατάρτισης προσωπικού Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Πρόνοιας
 Συνεχής επιμόρφωση στα αντικείμενα Κοινοτική Νοσηλευτική, Δημόσια Υγεία, Χρόνια Νοσήματα
(πρόληψη και αντιμετώπιση στην κοινότητα), Συμπεριφορές Υγεία και Σχεδιασμός κι εφαρμογή
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
 Σχεδιασμός κι εφαρμογή νέων Προγραμμάτων και Δομών
 Ειδικά σεμινάρια για παιδοψυχολογία βρέφους και παιδιού προσχολικής ηλικίας, σύγχρονες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην αγωγή βρεφών και μικρών προνηπίων κλπ
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Β. ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η σημασία διείσδυσης της πληροφορικής αναφορικά με το σύγχρονο ρόλο που καλούνται να
διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, ιδίως εκείνοι στο μέγεθος του Κορυδαλλού, μπορεί να θεωρηθεί χωρίς καμία
τάση μεγαλοποίησης ως ζωτική. Οι τάσεις της τεχνολογίας με την ώθηση του Διαδικτύου, των
δυνατοτήτων που παρέχει η ευρυζωνικότητα αλλά και οι σύγχρονες εξελίξεις με την διασύνδεση
ηλεκτρονικών συσκευών μέσω του Internet Of Things (IoT), τη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων (Big
Data και Analytics) αλλά και τις δυνατότητες που θα προσδώσει η τεχνολογία του 5G, αναμένεται να
αναβαθμίσουν σημαντικά τις δυνατότητες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο για τον πολίτη όσο και για
τους εμπλεκόμενους (εργαζόμενους και αιρετούς) με τον χώρο της αυτοδιοίκησης.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο
στην καθημερινότητα του πολίτη, ο Δήμος Κορυδαλλού στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει στο
μέγιστο τις απαιτήσεις των πολιτών στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι ΤΠΕ και τις πιθανές εφαρμογές τους σε ολόκληρο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών.
Αυτός ο στόχος, που αποτελεί προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, υλοποιείται στο
πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά:


επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία



αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τη Δ.Δ. σε
πολίτες και επιχειρήσεις σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο



αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου



τον εκσυγχρονισμό μέσω των ΤΠΕ της εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης του Δήμου



το μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών



τη μείωση της γραφειοκρατίας και την οικονομία χρόνου και πόρων



την πληρέστερη ενημέρωση για δημοτικά θέματα και πολιτικές



την προώθηση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων



τη συνεκτίμηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης των πολιτών για την από
κοινού διαμόρφωση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους



την προσέγγιση των πιο ευάλωτων πολιτών



την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

Συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως: τα ασύρματα δίκτυα wi-fi, η
άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δήμου μέσω της δημοτικής ηλεκτρονικής πύλης, η έκδοση
ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της δημοτικής ηλεκτρονικής πύλης, η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων
και εντοπισμού προβλημάτων στην περιοχή του Δήμου από τους ίδιους τους Δημότες κ.α., με κύρια
επιδίωξη την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών δημοτικών υπηρεσιών σε δημότες και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
Τα διαφορετικά επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά
γενικότερα και τη διεθνή βιβλιογραφία είναι τα εξής:
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Στον Δήμο Κορυδαλλού οι βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχονται μέσω της νέας
διαδικτυακής του πύλης https://korydallos.gr/.
Συγκεκριμένα:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

2ο επίπεδο:
Πληροφόρηση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή για Αλληλεπίδραση &
την συμπλήρωση αιτήσεων για ψηφιακά πιστοποιητικά δημοτικής και αστικής 3ο επίπεδο:
κατάστασης και χορήγηση βεβαιώσεων από το Δήμο και το ΚΕΠ.
Αμφίδρομη
Αλληλεπίδραση
1ο επίπεδο:
Πληροφόρηση
3ο επίπεδο:
Δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις.
Αμφίδρομη
Αλληλεπίδραση
1ο επίπεδο:
Προκηρύξεις θέσεων εργασίας, διαγωνισμών προμηθειών & έργων.
Πληροφόρηση
Πληροφόρηση για τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, 1ο επίπεδο:
πολιτισμού και αθλητισμού.
Πληροφόρηση
Πληροφόρηση και ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής σε συγκεκριμένα προγράμματα 1ο επίπεδο:
(π.χ. δημιουργική απασχόληση, θερινή κατασκήνωση).
Πληροφόρηση
Πληροφόρηση για δράσεις ενημέρωσης και καμπάνιες ευαισθητοποίησης για το 1ο επίπεδο:
περιβάλλον, τη καθαριότητα, τα αδέσποτα, τη διαμεσολάβηση κ.α.
Πληροφόρηση
Εφαρμογή AΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων) τα αιτήματά τους προς το Δήμο.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους πολίτες να δηλώσουν σε πραγματικό χρόνο τα
προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους μέσα στην πόλη, λαμβάνοντας
3ο επίπεδο:
τοποθεσία, φωτογραφία και τύπο προβλήματος, άμεσα και χωρίς κόστος ή
Αμφίδρομη
γραφειοκρατική διαδικασία ενώ παράλληλα ο πολίτης ενημερώνεται για την πορεία των
Αλληλεπίδραση
αιτημάτων. Με την εφαρμογή επιτυγχάνεται μια άμεση, επικαιροποιημένη και
ακριβέστερη εικόνα των προβλημάτων του Δήμου, βελτίωση των διαδικασιών και
οικονομία χρόνου, καθώς και αύξηση της συμμετοχικότητας και της αλληλεπίδρασης
Δήμου-Δημότη.
Λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια για την υποχρεωτική ανάρτηση αποφάσεων 1ο επίπεδο:
και πράξεων των αρμόδιων οργάνων στο διαδίκτυο.
Πληροφόρηση
Δημοσίευση αποφάσεων Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών Επιτροπών 1ο επίπεδο:
στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου.
Πληροφόρηση
1ο επίπεδο:
Δημοσίευση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αιρετών.
Πληροφόρηση
1ο επίπεδο:
Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων του Δήμου.
Πληροφόρηση
1ο επίπεδο:
Στοιχεία επικοινωνίας δημοτικών υπηρεσιών.
Πληροφόρηση
Πληροφορίες για τη διοικητική δομή υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του 1ο επίπεδο:
Προσώπων.
Πληροφόρηση
1ο επίπεδο:
Χρήσιμοι σύνδεσμοι (Διαύγεια, ΚΕΠ, Υπουργεία κ.α.)
Πληροφόρηση

Πληροφόρηση για τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Πολιτικών Οργάνων.

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ –
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Υφιστάμενη Κατάσταση
Σε επίπεδο εξοπλισμού η υφισταμένη κατάσταση διαμορφώνεται συγκεντρωτικά ως εξής:
 4 Εξυπηρετητές
 Δίκτυο 200 Μbps
 260 Η/Υ
 8 Tablets
 113 Εκτυπωτές
 5 Τηλεφωνικά κέντρα
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Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι κατανεμημένος σε 19 συνολικά σημεία με το μεγαλύτερο ποσοστό του να
είναι κατανεμημένο στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Δήμου.
Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι
αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων ΤΠΕ, των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες καθώς και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω 260 Η/Υ είναι ως εξής:
 95 με επεξεργαστή μονού ή διπλού πυρήνα δηλαδή μάλλον ξεπερασμένοι.
 48 με επεξεργαστή 4 πυρήνων αγορασμένοι όμως πριν από το 2013 με ανεκτή λειτουργικότητα
για γενικές εργασίες
 117 είναι σύγχρονης τεχνολογίας αγορασμένοι από το 2017 και έπειτα
Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι συνδεδεμένος με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με
ταχύτητα σύνδεσης στα 8 Mbps (Upload/Download). Όλοι οι Η/Υ του κεντρικού κτιρίου έχουν πρόσβαση
στο Διαδίκτυο. Στα άλλα κτίρια μέρος των αναγκών εξυπηρετείται από αυτόνομες συνδέσεις.
Software
Σχετικά με το λειτουργικό σύστημα των παραπάνω 260 Η/Υ ισχύουν τα εξής:
 25 έχουν λειτουργικό σύστημα WINDOWS XP (μη υποστηριζόμενο από 8/4/2014)
 97 έχουν λειτουργικό σύστημα WINDOWS 7 (μη υποστηριζόμενο από 20/1/2020)
 89 έχουν λειτουργικό σύστημα WINDOWS 10
 49 έχουν άλλα λειτουργικά συστήματα (LINUX, ANDROID κλπ)
Ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει συνολικά 152 άδειες χρήσης εφαρμογών γραφείου και λειτουργικών
συστημάτων server. Επίσης είναι σε συμφωνία με τη MICROSOFT HELLAS για την ετήσια αγορά σταθερού
πλήθους αδειών χρήσης, ώστε σύντομα να διαθέτει νόμιμες άδειες χρήσης για το σύνολο των
χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων εφαρμογών γραφείου.
Επίσης διαθέτει σύμβαση για διαδικτυακή πρόσβαση 32 χρηστών σε ψηφιακή υπογραφή που
υποστηρίζεται από την ΑΠΕΔ. Οι ψηφιακές υπογραφές θα αντικατασταθούν προς το τέλος του 2021 με
ψηφιακά πιστοποιητικά που θα υποστηρίζονται από το ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Εγγράφων).
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί είναι κυρίως οι παρακάτω:
 Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση, Διαχείριση κλήσεων, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας,
Διαχείριση Κοινόχρηστων Χώρων, Διαχείριση Παγίων
 Μητρώο πολιτών
 Πρωτόκολλο
 Μισθοδοσία, Προσωπικό, ωρομέτρηση
 Διαχείριση Μελετών, Έργων, Εργολάβων
 AUTOCAD
 e-kep
 Building Management System (BMS)
 Διαχείριση αιτημάτων πολιτών
 Διαχείριση κοινωνικών υπηρεσιών
 Διαχείριση βρεφονηπιακών σταθμών
 Διαχείριση εγγράφων
 Εφαρμογή πολιτικής προστασίας
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Το σύνολο των παραπάνω εφαρμογών φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Κυβερνητικού Νέφους από το
Δεκέμβριο 2019 και είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Συνδρομές στο Internet
•
ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Ιστοσελίδα Δήμου Κορυδαλλού
Το 2020 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε η νέα ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού χρησιμοποιώντας
σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με τα εξής χαρακτηριστικά:
 Δυναμική και άμεση προσαρμογή της νέας ιστοσελίδας σε κάθε διάσταση και προσανατολισμό
(orientation) οθόνης.
 Ευέλικτο και γρήγορο μενού πρόσβασης σε όλο το υλικό.
 Εύκολη πρόσβαση στους χρήστες των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης για αναδημοσίευση
αλλά και δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάρτησης άρθρων.
 Ενιαία διασύνδεση πιστοποίησης χρηστών μέσω TaxisNet για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του
Δήμου καθώς και με την ψηφιακή πλατφόρμα Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου.
 Η ιστοσελίδα υποστηρίζει λειτουργίες RSS.
 Η ιστοσελίδα συνδέεται με τα υπάρχοντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.
 Υποστηρίζει ειδικό μενού προσβασιμότητας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 Παρέχει αυξημένη ασφάλεια συνδεσιμότητας.
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Μέσα από την καταγραφή της υφιστάμενη κατάστασης αναδεικνύονται τα εξής ζητήματα:
• Ο εξοπλισμός ΤΠΕ στο Δήμο Κορυδαλλού χρήζει αναβάθμισης και σε πολλές περιπτώσεις
αντικατάσταση με σκοπό την αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου.
• Έκδηλη είναι η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με τις νέες τεχνολογίες,
καθιστώντας το ικανό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Οι
προσπάθειες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε αυτόνομα όπως ήδη έχουν ξεκινήσει μέσω του
Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου είτε σε συνεργασία με έναν εξωτερικό φορέα όπως το ΕΚΔΔ ή
κάποιο ΚΕΚ.
• Προκύπτει ανάγκη ενδυνάμωσης του Τμήματος Πληροφορικής με ανθρώπινους πόρους και
Εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογίες αιχμής.
• Δημιουργία και/ή επέκταση του δικτύου (δομημένη καλωδίωση) σε κτήρια όπου είναι ελλιπές ή δεν
υπάρχει καθόλου.
• Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η προώθηση της καινοτομίας για δράσεις όπως είναι η προώθηση
πολιτικών χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης (τηλεργασία). Μέσω
τέτοιου τύπου δράσεων επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική
αξιοποίηση της τηλεργασίας ως εργαλείου εφαρμογής ευέλικτων μορφών απασχόλησης,
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη συμφιλίωση ελεύθερου και επαγγελματικού χρόνου.
Επιπλέον, επιδρά καταλυτικά για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας,
λειτουργεί ως μέσο αύξησης της παραγωγικότητας, μείωσης του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας
παροχής υπηρεσιών.
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γ.1 Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (2017 – 2019)

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μία κατηγορία οικονομικών μονάδων με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :
• Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τοπικά δημόσια
αγαθά, τα οποία δεν είναι δυνατό να παραχθούν σε ικανοποιητικές ποσότητες ή και με την
ανάλογη ποιότητα από την αγορά, ούτε μπορούν να τιμολογηθούν με τις κλασσικές μεθόδους του
ιδιωτικού τομέα.
• Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως οι επιχειρήσεις.
• Αποτελούν φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο.
Οι οικονομικοί τους στόχοι επικεντρώνονται κατά συνέπεια σε τρεις κατευθύνσεις:
1) στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με το χαμηλότερο δυνατό
κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας,
2) στην εξεύρεση σταθερών και μόνιμων εσόδων που επιτρέπουν την εφαρμογή προγραμματικών
διαδικασιών.
3) στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών
στόχων.
Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του Δήμου Κορυδαλλού βασίστηκε στους
απολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, του 2018 και του 2019. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν
οι επισημάνσεις στελεχών και συνεργατών του Δήμου καθώς και η οικονομική και λογιστική τεκμηρίωση
της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Στους απολογισμούς εσόδων - εξόδων των τριών τελευταίων ετών καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία
που αφορούν τις προτεραιότητες και επιλογές της Δημοτικής Αρχής, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
Δήμου και γενικά τις δραστηριότητες του.
Γ 1.1 Μεθοδολογία Οικονομικής Ανάλυσης (Απολογισμοί 2017 – 2018 – 2019)
Ο νέος τύπος προϋπολογισμού / απολογισμού που ισχύει από το 2005 διαιρείται σε δύο μέρη. Το Μέρος Ι
περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, μαζί με το αποθεματικό.
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι οποίες υποδιαιρούνται
σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το δεκαδικό σύστημα :
➢ Τακτικά έσοδα
Στα Τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.
01- Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία.
02- Πρόσοδοι από κινητή περιουσία.
03- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (έσοδα ανά υπηρεσία).
04- Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώματα και Π.Υ.
05- Φόροι και εισφορές.
06- Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες.
07- Λοιπά τακτικά έσοδα.
➢ Έκτακτα έσοδα
Στα Έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.
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11- Εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.
12- Επιχορηγήσεις έκτακτες και λειτουργικές δαπάνες.
13- Επιχορηγήσεις για επενδύσεις.
14- Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.
15- Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα.
16- Λοιπά έκτακτα έσοδα.
➢ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
Στα έσοδα Π.Ο.Ε περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.
21- Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά.
22- Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα.
➢ Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά το
παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι λογαριασμοί.
31- Εισπράξεις από δάνεια.
32- Εισπράξεις απαιτήσεων Π.Ο.Ε.
➢ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι
γενικοί λογαριασμοί.
41- Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων.
42- Επιστροφές χρημάτων
➢ Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι γενικοί λογαριασμοί.
51- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων.
ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες για κάθε μία εκ των υπηρεσιών που προσφέρει ο
Δήμος (π.χ. οικονομικές διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και άλλες)
και ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Για
κάθε υπηρεσία εμφανίζονται οι ακόλουθες δαπάνες.
➢ Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, έξοδα χρήσης (κωδικός 6) Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται.
60- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.
61- Αμοιβές αιρετών και τρίτων.
62- Παροχές τρίτων.
63- Φόροι τέλη.
64- Γενικά έξοδα.
65- Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης. 66- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.
67- Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις,
επιδοτήσεις, δωρεές.
68- Λοιπά έξοδα
➢ Επενδύσεις (κωδικός 7)
71 - Κτίρια, απαλλοτριώσεις, πάγια
73- Έργα.
74- Μελέτες πειραματικές εργασίες και έρευνες.
75- Τίτλοι πάγιας επένδυσης.
Επιπλέον εκτός των εξόδων ανά υπηρεσία η ταξινόμηση των δαπανών περιλαμβάνει και τις ακόλουθες
κατηγορίες.
➢ Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις - προβλέψεις (κωδικός 8)
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81- Πληρωμές ΠΟΕ.
82- Λοιπές αποδόσεις.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου Κορυδαλλού όσον αφορά στα
οικονομικά έτη 2017 έως 2019. Οι απολογισμοί αποτυπώνουν τις οικονομικές δραστηριότητες και
συναλλαγές του Δήμου, αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που έχουν
μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν υιοθετήσει σύγχρονες λογιστικές προδιαγραφές. Η
ανάλυση τους παρέχει συγκεκριμένη εικόνα των προτεραιοτήτων και λειτουργιών του.
Γ 1.2 Ανάλυση Εσόδων Δήμου Κορυδαλλού
Ακολούθως παρουσιάζεται ο πίνακας των εισπραχθέντων εσόδων του Δήμου Κορυδαλλού για τις
διαχειριστικές χρήσεις 2017 έως 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τους
απολογισμούς των εσόδων του Δήμου.
Πίνακας 33: Εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου Κορυδαλλού για την διαχειριστική χρήση 2017
ΕΤΟΣ 2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΕΤΟΣ 2017
K.A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
0
1
2
3
4
5

18.279.796,14
6.128.628,14

ΕΤΟΣ 2017
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
54,46%
18,26%

1.588.097,38

4,73%

40.194,89

0,12%

3.862.948,55

11,51%

3.668.897,16

10,93%

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Σύνολο εισπραχθέντων
33.568.562,26
Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, Απολογισμός Εσόδων 2017

Πίνακας 34: Εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου Κορυδαλλού για την διαχειριστική χρήση 2018
ΕΤΟΣ 2018
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
K.A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
0
1
2
3
4
5

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

18.493.294,68
4.570.380,40

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
54,91%
13,57%

1.605.610,20

4,77%

202.046,65

0,60%

3.777.511,84

11,22%

5.032.869,68

14,94%

ΠΟΣΑ ΣΕ €

Σύνολο εισπραχθέντων
33.681.713,45
Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, Απολογισμός Εσόδων 2018
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Πίνακας 35: Εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου Κορυδαλλού για την διαχειριστική χρήση 2019
ΕΤΟΣ 2019
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
K.A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
0
1
2
3
4
5

12.947.033,42
4.006.469,41

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
45,04%
13,94%

1.750.734,79

6,09%

174.570,09

0,61%

4.641.454,40

16,15%

5.223.799,36

18,17%

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Σύνολο εισπραχθέντων
28.744.061,47
Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, Απολογισμός Εσόδων 2019

Διάγραμμα 57: Εξέλιξη εισπραχθέντων εσόδων Δήμου Κορυδαλλού 2017-2019
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ΕΤΟΣ 2019

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, Απολογισμοί Εσόδων 2017 - 2019
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Διάγραμμα 58: Ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο
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ΕΤΟΣ 2017
54,46%

ΕΤΟΣ 2018
54,91%

ΕΤΟΣ 2019
45,04%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

18,26%

13,57%

13,94%

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

4,73%

4,77%

6,09%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

0,12%

0,60%

0,61%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

11,51%

11,22%

16,15%

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10,93%

14,94%

18,17%

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, 2017,2018,2019
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Γ 1.3 Ανάλυση Εξόδων Δήμου Κορυδαλλού
Η κατάσταση του Δήμου ως προς τα έξοδα αποτυπώνεται στον εξόδων όπου παρουσιάζονται αναλυτικά
τα πληρωθέντα έξοδα στην τριετία 2017 έως 2019 και η αναλογία τους ως προς τα συνολικά έξοδα.

Πίνακας 36: Πληρωθέντα έξοδα του Δήμου Κορυδαλλού για την διαχειριστική χρήση 2017
ΕΤΟΣ 2017
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά έξοδα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές
δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού
έτους
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό

19.080.740,37
7.777.950,97
370.112,58
1.848.260,62
76.738,28
198.673,34
823.938,56
499.998,05
7.392.012,18
93.055,79
96.893,60
25.417,99
71.475,61

Σύνολο πληρωθέντων

33.568.562,26

74
75
8
81
82
83
85
9
91

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
56,84%
23,17%
1,10%
5,51%
0,23%
0,59%
2,45%
1,49%
22,02%
0,28%
0,29%
0,08%
0,21%

-

0,00%

9.358.058,61
5.152.108,11
4.205.950,50
-

0,00%
27,88%
15,35%
12,53%
0,00%

-

0,00%

5.032.869,68
5.032.869,68

14,99%
14,99%

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού
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Πίνακας 37: Πληρωθέντα έξοδα του Δήμου Κορυδαλλού για την διαχειριστική χρήση 2018
ΕΤΟΣ 2018
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά έξοδα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές
δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού
έτους
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό

21.334.409,45
8.285.495,37
404.387,21
2.329.232,57
113.551,61
237.228,62
830.394,81
647.319,98
8.358.386,89
128.412,39
582.384,73
67.409,14
514.975,59

Σύνολο πληρωθέντων

33.681.713,45

74
75
8
81
82
83
85
9
91

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
63,34%
24,60%
1,20%
6,92%
0,34%
0,70%
2,47%
1,92%
24,82%
0,38%
1,73%
0,20%
1,53%

-

0,00%

6.541.119,91
2.507.105,76
4.034.014,15
-

0,00%
19,42%
7,44%
11,98%
0,00%

-

0,00%

5.223.799,36
5.223.799,36

15,51%
15,51%

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού
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Πίνακας 38: Πληρωθέντα έξοδα του Δήμου Κορυδαλλού για την διαχειριστική χρήση 2019
ΕΤΟΣ 2019
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά έξοδα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές
δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού
έτους
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό

15.130.954,27
8.583.080,81
495.708,70
1.374.131,35
21.576,40
590.042,78
807.307,29
631.677,62
2.572.611,94
54.817,38
1.562.655,60
326.433,48
1.236.222,12

Σύνολο πληρωθέντων

28.744.061,47

74
75
8
81
82
83
85
9
91

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
52,64%
29,86%
1,72%
4,78%
0,08%
2,05%
2,81%
2,20%
8,95%
0,19%
5,44%
1,14%
4,30%

-

0,00%

7.503.028,54
2.879.428,80
4.623.599,74
-

0,00%
26,10%
10,02%
16,09%
0,00%

-

0,00%

4.547.423,06
4.547.423,06

15,82%
15,82%

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού
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Διάγραμμα 59: Εξέλιξη πληρωθέντων εξόδων Δήμου Κορυδαλλού 2017-2019
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ΕΤΟΣ 2019

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού

Διάγραμμα 60: Ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας εσόδων στο σύνολο 2017-2019
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2019
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Πηγή: Δήμος Κορυδαλλού, 2017-2019
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Γ.2 Πηγές Χρηματοδότησης
Οι βασικές πηγές των εσόδων των ΟΤΑ είναι η κρατική επιχορήγηση, οι τοπικοί φόροι, τα τέλη,
δικαιώματα και εισφορές, τα έσοδα από επιχειρηματική δράση, από τη δημοτική περιουσία και από
δανεισμό.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των δαπανών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα και διεθνώς, ενέχοντας θετικά και αρνητικά σημεία. Από την μία, στα
αρνητικά, δεν επιτρέπουν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δράσεων των Δήμων, διότι δεν έχουν
σταθερή ροή. Δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των δημοτών απέναντι στις τοπικές
προκλήσεις και συντηρούν τη σχέση εξάρτησης με την κεντρική διοίκηση. Από την άλλη, στα θετικά,
αμβλύνουν τις δημοσιονομικές ανισότητες μεταξύ των ΟΤΑ, εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο
παρεχόμενων δημοσίων αγαθών/ υπηρεσιών και διορθώνουν τις ενδεχόμενες εξωτερικές επιδράσεις από
τις αναπτυξιακές ανισότητες.
Με δεδομένο ότι τα έσοδα και οι επιχορηγήσεις των Δήμων είναι περιορισμένα, καλούνται οι τοπικές
διοικήσεις να έχουν μια πολύ καλή γνώση των δυνητικών πηγών εύρεσης ή διεκδίκησης
χρηματοδοτήσεων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και υλοποιούν τις απαραίτητες αναπτυξιακές
δράσεις.
Εκτός από την κρατική χρηματοδότηση, οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά από αναπτυξιακά
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία, αλλά και ν’ αξιοποιήσουν δυνατότητες συνεργασιών.
Τα έργα και οι δράσεις τοπικής ανάπτυξης των Δήμων χρειάζονται και χρηματοδοτικά εργαλεία που
μπορεί να προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές :
-

από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που έχει λάβει πλέον τη μορφή του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021–2025,

-

από τα ειδικά προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» και το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»,

-

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–2027 (τόσο από τα Τομεακά όσο και από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα), καθώς και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2021–2027,

-

Τα προετοιμαζόμενα Προγράμματα του «Ταμείου Ανάκαμψης» 2021–2024.

Σε όλα τα Προγράμματα αυτά είναι σκόπιμο να διασφαλιστούν διακριτές κατηγορίες δράσης με
δικαιούχους τους Δήμους, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δισ.
ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των
Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021–2027, συγκρότησε ειδική Επιτροπή ΕΣΠΑ και έχει υπογράψει Προγραμματική
Συμφωνία με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των Δήμων στην προετοιμασία τους και την ωρίμανση των έργων τους.
Στη συνέχεια παρατίθενται το σύνολο των διαθέσιμων προγραμμάτων. Η επιλογή των χρηματοδοτικών
εργαλείων που θ’ αξιοποιηθούν συνδέεται με το στρατηγικό σχέδιο, την ετοιμότητα των υπηρεσιών,
καθώς και την πολιτική βούληση των οργάνων λήψης των αποφάσεων.
Γ.2.1 Κρατικός Προϋπολογισμός 2021 – ΟΤΑ Α’ Βαθμού
Ειδικά για την Τακτική Χρηματοδότηση, ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2021, σύμφωνα με τις θέσεις της
ΚΕΔΕ26 , παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά :
26

https://kedke.gr/meion-214-ek-evro-stin-kratiki-epichorigisi-ton-dimon-kai-pleonasma-80-ek-evro-provlepei-o-kratikos-proypologismos-ti-zita-ikede/
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Μειωμένες κατά 214 εκ. ευρώ εμφανίζονται οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους για το 2021
σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Διάγραμμα 61: Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού (2020 – 2021)

Πηγή : Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την ανάλυση που έχει κάνει η Επιτροπή Οικονομικών των ΟΤΑ της
ΚΕΔΕ, το 2020 η κρατική επιχορήγηση ανέρχεται στα 2.960 εκ. ευρώ, ενώ το 2021 προβλέπεται στα 2.764
εκ. ευρώ, με μηδενική πρόβλεψη για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και με επίσης μηδενική
πρόβλεψη για δαπάνες κορονοϊού.
Η εξήγηση που υπάρχει στην εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 για τις μειωμένες
μεταβιβάσεις είναι: «Οι μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό εμφανίζονται μειωμένες, λόγω μη
σχετικής πρόβλεψης για συνέπειες της πανδημίας και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
τρίτους».
Εφαρμογή Ν. 3852/2010
Ωστόσο και φέτος ακολουθείται η «πεπατημένη» και μεταφράζεται κατά βούληση και σε βάρος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εφαρμογή του Ν.3852/2010.
Πίνακας 39: Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ Α΄ και Β’ Βαθμού (2020 –
2021)

Πηγή : Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος
Όπως προκύπτει και από τους πίνακες της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021, ενώ
τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν, το 2021,
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κατά 1.065 εκ. ευρώ οι αντίστοιχοι ΚΑΠ δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Αντίστοιχα, το ποσό της
αύξησης των ΚΑΠ των δήμων λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των φορολογικών εσόδων του ΦΠΑ
έπρεπε να ανέλθει στα 296 εκατ. ευρώ και στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021, προβλέπεται αύξηση των
ΚΑΠ κατά 57 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι και φέτος και για μία ακόμη χρονιά στα έσοδα των ΚΑΠ δεν
έχουν συνυπολογιστεί τα φορολογικά έσοδα από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη.
Παρακρατηθέντα
Επίσης καμία αναφορά δεν υπάρχει για απόδοση στους δήμους της νέας γενιάς παρακρατηθέντων. Η
συζήτηση για το θέμα έχει επανέλθει δριμύτερη στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης, και αυτό όχι τυχαία,
καθώς υπολογίζεται ότι από το 2010 μέχρι σήμερα, η μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων στους δήμους
ανέρχεται σε αρκετά δις ευρώ. Επιπλέον μετά τη μεγάλη χρηματοδοτική αφαίμαξη που υπέστησαν τα
έσοδα των δήμων (πάνω από 60%) στην περίοδο των μνημονίων, τώρα προστίθενται και οι απώλειες
εσόδων και οι αυξημένες δαπάνες λόγω της πανδημίας.
Ελλείμματα Πλεονάσματα
Παρόλα αυτά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός επιμένει και φέτος σε άτοπες προβλέψεις για πλεονάσματα
στα οικονομικά των δήμων. Μάλιστα ενώ στο Προσχέδιο υπήρχε πρόβλεψη η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
παρουσιάσει ελλείμματα ύψους 100 εκ. ευρώ, στον Κρατικό Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή,
προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει 80 εκ. ευρώ πλεόνασμα.
Σημειώνεται ότι με την αναστολή ισχύος του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λόγω της
πανδημίας, η Γενική Κυβέρνηση θα παρουσιάσει, το 2020, συνολικό πρωτογενές έλλειμμα 11.141 εκ.
ευρώ και το 2021, 6.591 εκ. ευρώ. Αντιθέτως οι δήμοι παρά τις συνεχείς χρηματοδοτικές αφαιμάξεις
καλούνται και πάλι να παρουσιάζουν πλεόνασμα 80 εκ. ευρώ.
Η πορεία του Π.Δ.Ε.
Η πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι καθοδική, από όπου χρηματοδοτούνται τα
τεχνικά προγράμματα των δήμων. Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα ιδιαίτερα ασθενείς
εμφανίζονται οι Εθνικοί πόροι του ΠΔΕ από 2021 εκ, ευρώ, μειώνονται στα 750 εκ. ευρώ.
Δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας
Στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε σχέση με την μείωση στις δαπάνες της
κοινωνικής πρόνοιας των δήμων, που εμφανίστηκε στο Προσχέδιο αναφέρει: «Σημειώνεται ότι η μείωση
των κοινωνικών παροχών οφείλεται αποκλειστικά στην χρηματοδότηση εντός του 2020 ποσού ύψους 74
εκατομμυρίων ευρώ της δαπάνης για τη δράση «εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, αντί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ορθή αποτύπωση του
αποτελέσματος της γενικής Κυβέρνησης το ανωτέρω ποσό εμφανίστηκε στα έσοδα των μεταβιβάσεων από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό και στις δαπάνες στην κατηγορία των προνοιακών παροχών για το 2020,
διαδικασία η οποία δεν επαναλαμβάνεται το 2021, καθώς από το σχολικό έτος 2020-2021 το σύνολο του
προϋπολογισμού της εν λόγω δράσης, το οποίο είναι αυξημένο, χρηματοδοτείται όπως τα προηγούμενα
χρόνια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
Γ.2.2 ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αξιοποίηση απορρόφηση των οικονομικών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στις τοπικές επενδύσεις. Ωστόσο η εκδήλωση της πανδημίας CΟVΙD19 έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου. Όπως αναφέρθηκε, στην Ελλάδα, η
πανδημία COVID-19 έχει ήδη επηρεάσει τις επιδόσεις της οικονομίας. Οι οικονομικές συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί, απαιτούν τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της
ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε ένα ήδη δυσμενές
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περιβάλλον λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης στην οποία προστίθεται η παρατεταμένη
διάρκεια της πανδημίας, προϋποθέτει ένα στοχευμένο συνδυασμό δράσεων για τη διασφάλιση της
ρευστότητας και την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με επίκεντρο τις ΜΜΕ ώστε αυτές
να μπορέσουν να ανακάμψουν.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των ΕΠ 2014 –
2020 με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες τα πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία μέσω
της χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη αυτή, απαιτεί στοχευμένη
μεταφορά πόρων από τα 13 ΠΕΠ και το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ, συνολικού ποσού 1.137.157.152 €
ενωσιακής συνδρομής.
Οι πόροι αυτοί, θα κατευθυνθούν στην επενδυτική προτεραιότητα 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» (Άξονες Προτεραιότητας
01/ 01Σ) του ΕΠΑΝΕΚ και θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων όπως η σύσταση Ταμείου
Εγγυοδοσίας, η επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ, η υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις
ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ.
Επιπλέον, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της υγείας, συμπεριελήφθη στο ΕΠ δράση
για την ενίσχυση των δομών υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία του
πληθυσμού.
Ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι κρίσιμο να επιταχυνθεί η
υλοποίηση των έργων, δράσεων ή προγραμμάτων που ήδη έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς αναμένεται το Α’ Εξάμηνο του 2021 να ξεκινήσει η διαδικασία
αξιολόγησης και απένταξης των έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.
Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τα επόμενα
γραφήματα παρουσιάζεται η πρόοδος στα οικονομικά στοιχεία των Τομεακών και Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής : 27
Διάγραμμα 62: Απορρόφηση ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Planned / Προγραμματισμός: Συνολικός προϋπολογισμός των ΕΠ
Decided / Αποφάσεις Ένταξης : Χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται σε ενταγμένα έργα / προγράμματα
Spend / Δαπάνες: Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες που αφορούν σε ενταγμένα έργα / προγράμματα

27
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Διάγραμμα 63: Απορροφητικότητα ΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Γ.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 28
Σκοπός του Προγράμματος
Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό
όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής
προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία του
Αναπτυξιακού Τοπικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολύ
σημαντικές λύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των Τοπικών Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να
πληγούν από τον περιορισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), παρά τα εμφανή
πλεονεκτήματα τους στην ανάκαμψη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Το πρόγραμμα

28

https://eyde.ypes.gr/
134

«Αντώνης Τρίτσης» θα μπορούσε να αποτελέσει το στρατηγικό, διαφανές και συντονιστικό εργαλείο του
συνόλου των πόρων, που κατευθύνονται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στόχοι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»


η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Συνδέσμων
Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και
ποιότητα ζωής των πολιτών,



η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης
εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και της τοπικής οικονομίας,



η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η
στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,



η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με
τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,



η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης
με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της
πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Άξονες του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την
αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως
δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
2. ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή
απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),
3. περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών
αποβλήτων κ.α.),
4. ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των
πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική
πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε
«έξυπνες πόλεις»],
5. κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και
6. ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον
μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού),
7. παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής
περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω


μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της
επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ,



κατασκευής τεχνικών έργων,
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της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο,



οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, των
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση,
ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική
προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.

Προϋπολογισμός :
2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.))
Γ.2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 29
ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των
δήμων. .Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:
α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
β) Η βελτίωση των υποδομών
γ) Η αύξηση της απασχόλησης
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων
Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα
παράτασης.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είναι:
α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων
τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής,
χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι κατασκευή, βελτίωση και
συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών
των ανωτέρω.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πραγματοποιείται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 και τον ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 με
προϋπολογισμό τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000)€.
Γ.2.5 Πράσινο Ταμείο
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος
με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων,
παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η
στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού
συμφέροντος.
Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους
οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά
29
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πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν
σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του
περιβάλλοντος.
Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως:


Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων Πόρων,
σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις.



Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης
και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής
πολιτικής.



Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η
παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους.



Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων.



Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής



Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των
παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης
των δράσεων αυτών από τους Πράσινους Πόρους.



Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους φορείς υλοποίησης και της
χρηματοδότησής τους από τους Πράσινους Πόρους, η σχετική ενημέρωση της Στρατηγικής Επιτροπής
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.



Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και στη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής σχετικά με την καλύτερη δυνατή
επίτευξη των στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.



Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους Πράσινους Πόρους.



Η οργάνωση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και των δράσεων και η δημοσιότητά τους,
καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους.



Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και η
διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων από
οποιαδήποτε πηγή, όπως αποδοχή των δωρεών, επιχορηγήσεων και εισφορών τρίτων.



Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των Πράσινων Πόρων.



Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τη
βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ειδικότερα για το
σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ένταξη δράσεων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων συνολικά, καθώς και για την υποστήριξη της
Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής ύστερα από αίτημα αυτής.



Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών
ή υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την εκτέλεση
έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά.
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Η με οποιοδήποτε τρόπο χρηματοδότηση νομικών προσώπων τα οποία εποπτεύονται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και έχουν ως
ειδικότερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάδειξη και την
προστασία του φυσικού ή του οικιστικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής



Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων,
των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης,
αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους.

Γ.2.6 Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ)
Στις 2 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα στις 29 Μαΐου 2018
ανακοίνωσε την πρότασή της για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας
προγραμματικής περιόδου 2021-2027 εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.
Οι στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 συνοψίζονται στους τρεις
παρακάτω άξονες:


Σημαντική μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και τους φορείς
διαχείρισης.



Αύξηση της ευελιξίας για την προσαρμογή των στόχων και των πόρων των προγραμμάτων,
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των περιστάσεων.



Καλύτερη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων με τις προτεραιότητες της ΕΕ και αύξηση της
αποτελεσματικότητάς τους.

Η εξειδίκευση της παραπάνω στρατηγικής οδήγησε στη διατύπωση 5 θεματικών στόχων. Υπενθυμίζεται
ότι την προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι αντίστοιχοι θεματικοί στόχοι ήταν 11. Η πολιτική μείωσης,
απλούστευσης και σαφήνειας οδήγησε στους παρακάτω στόχους πολιτικής:


Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.



Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.



Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.



Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.



Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών,
αγροτικών και παράκτιων περιοχών, χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) αποτελεί το γεγονός ότι η
χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό Στόχο Πολιτικής «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες».
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται
σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών.
Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6% των
πόρων του ΕΤΠΑ (έναντι 5% στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο) διατίθεται για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη, ενώ δίνεται και η δυνατότητα για την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος δικτύωσης και
ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία οι πόροι για την οποία
διαχειρίζονται άμεσα από την Ε.Ε.. Σημαντική διαφορά με την τρέχουσα περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας (Θεματικός Στόχος 11 της τρέχουσας περιόδου) δεν αποτελεί πλέον
διακριτό στόχο αλλά υποστηρίζεται εν μέρει στο πλαίσιο άλλων Στόχων Πολιτικής.
Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3
κατηγορίες. Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:
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Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου),



σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%) και



Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%).

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014,
στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε
μετάβαση, ενώ οι υπόλοιπες 11 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.
Αντίστοιχα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των περιφερειών (εξαίρεση τα
προγράμματα Interreg) διαμορφώνονται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής κατ’ ανώτατο όριο σε :


70% για λιγότερο ανεπτυγμένες



55% για περιφέρειες σε μετάβαση



40% για περισσότερο ανεπτυγμένες



Ειδικά για τους άξονες Κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+ το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 95%



Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι
υψηλότερο από 70 %.



Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70
%.



Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της
μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Παρατηρούμε ότι σε όλους τους νέους θεματικούς στόχους υπάρχει ενδιαφέρον για την ΤΑ. Η εξειδίκευση
τους μάλιστα, όσο έχει προχωρήσει αυτή την εποχή, δημιουργεί ή αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλες
ευκαιρίες για τους δήμους. Στη νέα προγραμματική περίοδο οι πόλεις θεωρούνται ως μηχανές παραγωγής
ανάπτυξης και καινοτομίας αλλά ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτό ότι αντιμετωπίζουν πιεστικές προκλήσεις,
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός κα.
Αναφέρονται ενδεικτικά:
Στον Θεματικό Στόχο 1 - Μια εξυπνότερη Ευρώπη, προβλέπεται πχ η χρηματοδότηση δια-περιφερειακών
επενδύσεων στην καινοτομία, που μπορεί να παράσχει δυνατότητες στους Ελληνικούς ΟΤΑ να
συνεργαστούν και να περιορίσουν την απόσταση που τους χωρίζει, σε αυτό τον τομέα, από τους
Ευρωπαίους ομολόγους τους, εντασσόμενοι οργανικά σε Διευρωπαϊκά δίκτυα και αξιακές αλυσίδες
(Θεματικός Στόχος 1)
Στον Θεματικό Στόχο 2 - Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη, αποτελεί προτεραιότητα της ΤΑ και για τα νέα
δεδομένα, στον τομέα αυτόν.
Στον Θεματικό Στόχο 4 - Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, η κοινωνική πολιτική αποτελεί προνομιακό χώρο της
ΤΑ. Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των Ελληνικών δήμων στον τομέα αυτόν ίσως αποτελέσει
έμπρακτη απάντηση στις πολιτικές συγκεντρωτισμού.
Αυτός όμως, ο θεματικός στόχος, που αποτελεί το ξεκάθαρο «γήπεδο» της ΤΑ είναι ο Θεματικός Στόχος 5 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, καθώς η ΕΕ θα υποστηρίζει περαιτέρω στρατηγικές ανάπτυξης,
υπό τοπική καθοδήγηση, στο επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες.
Το νέο πλαίσιο στηρίζεται επίσης στη συνέχιση της προσέγγισης «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των
Τοπικών Κοινοτήτων», δηλαδή το σχεδιασμό στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από ομάδες στις οποίες
συμμετέχουν οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρηματικοί εταίροι.
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου
παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης του, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά τομέα
αρμοδιότητας και σημειώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της κάθε δράσης από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Γ.2.7 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης-ΕΠΑ30
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) βασίζεται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και έχει ως
στόχο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού μέσω της
αποτελεσματικής διαχείρισης των εθνικών επενδυτικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Το ΕΠΑ εισάγει:
1. τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση του αυτόνομου προγραμματισμού του εθνικού σκέλους του
ΠΔΕ,
2. τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και την υπαγωγή των έργων σε στρατηγικούς στόχους και
ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες,
3. την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, μέσα από το οποίο τα έργα και τα
προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των
αποτελεσμάτων τους.
Το ΕΠΑ είναι ένα σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα Τομεακά και
Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), που καταρτίζονται από τα Υπουργεία και τις
Περιφέρειες αντίστοιχα και εξειδικεύουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού
προγραμματισμού και τα Ειδικά Προγράμματα αναπτυξιακών/επενδυτικών παρεμβάσεων, με χωρική ή
τομεακή αναφορά, για την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή περιφερειακών αναγκών και την αξιοποίηση
αναπτυξιακών ευκαιριών.
Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας.
Η πρώτη Προγραμματική Περίοδος του ΕΠΑ αρχίζει την 01/01/2021.

30

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2019/11/PAROUSIASH-EPA-.pdf
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Δ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Δ.1 Θεσμικό Πλαίσιο και Είδη Διαδημοτικών / Διαβαθμιδικών Συνεργασιών
Η Διαδημοτική συνεργασία εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών Αρχών (συνήθως όμορων) που ενώνουν τις
δυνάμεις τους, με στόχο να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες
και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των χρηστών,
παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Η Διαδημοτική συνεργασία αφορά συνήθως σε οριζόντιες μορφές συνεργασίας μεταξύ Αρχών που
ανήκουν στο ίδιο επίπεδο διακυβέρνησης. Ωστόσο, δεν αποκλείει κάθετους δεσμούς ανάμεσα σε Αρχές
ενός επιπέδου και Όργανα ή Αρχές από υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης, όταν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
Μοντέλα Διαδημοτικής Συνεργασίας
Η Διαδημοτική Συνεργασία μπορεί να λάβει τις εξής μορφές:
1. Σύνδεσμοι ΟΤΑ
Αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία συστήνονται είτε από δύο ή περισσότερους Δήμους (άρθρο 245 Ν.
3463/2006), είτε από ένα ή περισσότερους Δήμους και από την Περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα
τους οι Δήμοι αυτοί (άρθρο 105 Ν. 3852/2010). Σκοπός των Συνδέσμων είναι η εκτέλεση έργων ή η παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών, ή η άσκηση αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που τους συνέστησαν, ή ο σχεδιασμός
και η κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους.
Ο νομοθέτης είναι δυνατόν να προβλέψει την ανάληψη ορισμένης δραστηριότητας που αφορά σε
περισσότερους Ο.Τ.Α. υπό συγκεκριμένη μορφή Συνδέσμου, όπως οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ο οποίος πλέον προβλέπεται για κάθε Περιφέρεια (άρθρο 104 παρ. 4 Ν.
3852/2010), ή εν γένει από Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία οργανώνονται κάθε φορά κατά ιδιαίτερο τρόπο.
2. Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.
Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες συστήνονται από περισσότερους φορείς της Τ.Α. (που έχουν την
πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου), αλλά και γενικότερα από φορείς του Δημόσιου Τομέα. Βασικός
τους στόχος είναι η επιχειρηματική και η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η
εφαρμογή σχετικών πολιτικών στον ευρύτερο Διαδημοτικό χώρο.
3. Δίκτυα ΟΤΑ
Ο Ν. 3852/2010 προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης δικτύων από δύο ή περισσότερους Δήμους ή και
Περιφέρειες με κοινά χαρακτηριστικά (άρθρο 101). Οι ενώσεις αυτές των Ο.Τ.Α. λειτουργούν, εκ του
νόμου, με τη μορφή αστικής εταιρείας βάσει των ειδικότερων προβλέψεων του καταστατικού τους.
4. Προγραμματικές Συμβάσεις
Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 αναφέρει τις ρυθμίσεις για τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών
συμβάσεων από τους Ο.Τ.Α. ή και λοιπούς φορείς της Τ.Α. μεταξύ τους ή και με φορείς του Δημόσιου
Τομέα, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την
παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. Ουσιαστικά, πρόκειται για συμβάσεις συνεργασίας και συντονισμού των
δράσεων των ανωτέρω φορέων, οι οποίες κινούνται στο πεδίο του δημοσίου δικαίου.
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5. Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας
Ο Ν. 3852/2010 (άρθρο 99) ορίζει ότι Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν
μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή
την υποστήριξη της άσκησής της (π.χ. αρμοδιότητες Πολεοδομίας). Ταυτόσημη ρύθμιση περιέχει και η
παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτουν Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας με
την οικεία Περιφέρεια
6. Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο Ν. 4674/2020 ορίζει ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες
ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με
τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή
ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και
εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής
και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την
επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών
ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά
προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Δ.2 Η Συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού σε Διαδημοτικές Συνεργασίες
Ο Δήμος Κορυδαλλού ως τμήμα του ευρύτερου μητροπολιτικού κέντρου, στα πλαίσια σχεδιασμού και
υλοποίησης υπερτοπικών πολιτικών συμμετέχει σε μια σειρά από διαδημοτικούς φορείς με στόχο την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση υπερτοπικών ζητημάτων αλλά και θεμάτων εξειδικευμένου χαρακτήρα
μέσα από τη συλλογική δράση. Οι φορείς στους οποίους ο Κορυδαλλός συμμετέχει είναι οι εξής:
ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας)
Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) επικεντρώνει τη δραστηριότητα του στις περιοχές της
Δυτικής Αττικής. Ο οργανισμός αυτός δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Σύμφωνα με την ιδρυτική του
πράξη, βασικοί σκοποί του ΑΣΔΑ είναι:


Η προώθηση και διερεύνηση της διαδημοτικής συνεργασίας,



Η συνεργασία με κρατικούς φορείς και ο συντονισμός της δράσης όλων των φορέων της περιοχής,



Η χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανάπλαση της Δυτικής Αθήνας,



Η καταπολέμηση της ανεργίας και η συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής,



Η συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων κ.λπ.

ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά)
Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ιδρύθηκε το 1983 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου με στόχο την μελέτη των Διαδημοτικών προβλημάτων των περιοχών που καλύπτουν οι Δήμοι
μέλη του, την παροχή συμβουλών σε θέματα περιβάλλοντος και την εκπόνηση μελετών, έργων και
ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον. Σήμερα έχει ως μέλη τους Δήμους:

142

Αγία Βαρβάρα, Άγ Ανάργυροι & Καματερό, Αθήνα, Αιγάλεω, Αχαρνές, Ελευσίνα, Κερατσίνι & Δραπετσώνα,
Κορυδαλλός, Μοσχάτο & Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια & Χαλκηδόνα, Νίκαια & Αγ. Ι. Ρέντης,
Πειραιάς, Πέραμα, Περιστέρι, Σαλαμίνα, Χαϊδάρι.
Καλύπτει συνολικά πληθυσμό περίπου 1.878.161 κατοίκων.
Ο Σύνδεσμος έχει την απαιτούμενη υποδομή σε επιστημονικό δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να
ανταποκριθεί σε αναθέσεις, προγραμματικές συμβάσεις και συνεργασίες για την παροχή συμβουλών και
την εκπόνηση μελετών και έργων, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κρατικούς Φορείς και
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας.
ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής)
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής συστάθηκε με την με αρ.52546/16-12-2011 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης
περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. Αποτελεί καθολικό διάδοχο της
προγενέστερης μορφής του Συνδέσμου, του ΕΣΔΚΝΑ. Η ουσιώδης τροποποίηση που υπήρξε στη σύσταση
του ήταν ότι μετατράπη σε διαβαθμιδικό, εκπροσωπούνται δηλαδή πλέον σε αυτόν και α' και ο β' βαθμός
αυτοδιοίκησης. Η συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση
και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η
κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων
εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής)
Η Π.Ε.Δ.Α. είναι το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των 66 Δήμων του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η
σύσταση, η οργάνωση, τα όργανα διοίκησης και γενικότερα η λειτουργία της ΠΕΔΑ προκύπτουν από το
άρθρο 282 του Ν. 1832/2010 και το Π.Δ. 75/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Η ΠΕΔΑ
είναι το θεσμικό όργανο συλλογικής έκφρασης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής
και έχει ως βασικό σκοπό την εκπροσώπηση και οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των Δήμων της
Περιφέρειας. Οι σκοποί της ΠΕΔ προκύπτουν και από το άρθρο 1 του Π.Δ. 75/2011.
ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος )
Η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών
(παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011). Η
Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί το επίσημο συλλογικό όργανο έκφρασης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης σε επίπεδο
Χώρας.
Επίσης, ο Δήμος Κορυδαλλού στον τομέα των αδελφοποιήσεων μέχρι σήμερα πραγματοποίησε
αδελφοποιήσεις με τις παρακάτω πόλεις:
1.

Δήμος Αστυπάλαιας

2.

Κύπρος - Άγιος Δομέτιος

3.

Παλαιστίνη-Μπέϊτ Σαχούρ

4.

Σλοβακία- Παρτιζανσκι

Η σημαντικότητα των αδελφοποιήσεων για το Δήμο Κορυδαλλού έγκειται στους παρακάτω λόγους:
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Αποτελούν σαφή δήλωση των τοπικών κοινωνιών και των αιρετών τους αντιπροσώπων για την
οικοδόμηση της Ευρώπης.



Ενισχύουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές με πλούτο παραδόσεων και πολιτισμών.



Αντιπροσωπεύουν ένα δυναμικό στοιχείο στην υπηρεσία του ιδεώδους της ευρωπαϊκής
ενοποίησης που αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο και την αιτία καθιέρωσης της
αδελφοποίησης.



Ενισχύουν την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα σχετικά με την
αυτοδιοίκηση

Δ.3 Δικτύωση – Εξωστρέφεια - συνεργασίες Δήμου
Ο Δήμου Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της δικτύωσης και της εξωστρέφειας έχει συμμετάσχει ο σε Ευρωπαϊκά
δίκτυα – πράξεις, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο τόσο στην δημιουργία τους όσο και στην υλοποίηση
των πράξεων. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι πράξεις αυτές:
1. 10/2017 – 1/2020 : Εταίρος στο έργο ‘CLEAR’ The Circular Economy Adult
Training ToolBox–Knowledge ReUse. (Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη Κυκλικής
Οικονομίας για Ενήλικες: ‘Επαναχρησιμοποιώντας τη Γνώση’). Το πρόγραμμα
CLEAR (συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus +) και προτείνει την σύνδεση της επιχειρηματικότητας και
της διαδικασίας ανάπτυξης των υπηρεσιών (servitisation) στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. Το
πρόγραμμα
CLEAR
δημιούργησε
μία
ανοικτή
ψηφιακή
εκπαιδευτική
εργαλειοθήκη
(http://projectclear.eu/) Άλλοι Εταίροι : Δήμος Gijon(Βόρεια Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Universitat per a
Majors (Senior Citizens University) /Jaume I (Castellon, Ισπανία),τον εκπαιδευτικό οργανισμό Media
Creativa (Bilbao, Ισπανία), την Εταιρεία Καινοτομίας - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Προώθησης της
Καινοτομίας, Sociedade Portuguesa de Inavacaa (Porto, Πορτογαλία), τη Κοινωνική Συνεταιρεστική
Επιχείρηση Δροσοσταλίδα (Αθήνα, Ελλάδα) και την εταιρεία παροχής τεχνικών συμβούλων MacDac
Engineering Consultancy Bureau (Valeta,Malta). Χρηματοδότηση: Άξονας KA2 ERASMUS,
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. CLEAR project no. 2017-1-ES01-KA204-038172.
Συνολικός προϋπολογισμός: 190.615€, Ποσό που αναλογεί στον Δήμο Κορυδαλλού: 23.527€
2. 9/2017 – 4/2019 Συντονιστής εταίρος σε εταιρικό σχήμα στο οποίο
συμμετείχαν 15 ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες καθώς και 8 οργανισμοί
της κοινωνίας των πολιτών από τον Ευρωπαϊκό χώρο, που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Η Ευρώπη για τους Πολίτες”. Θέμα:
Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU city digital strategies
for Immigrants integration -EUCIDIN)”. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εξυπηρέτηση της
διαβίωσης των μεταναστών μέσα από καινοτόμες δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
https://immigrant-assist.gr/ Χρηματοδότηση: EUROPE FOR CITIZENS Συνολικός προϋπολογισμός 132.500
ευρώ. Ποσό που αναλογεί στον Δήμο Κορυδαλλού: 22.500€.
3. 5/2015- 4/2016: Εταίρος στο πρόγραμμα «Είμαστε όλοι πολίτες» EEA GRANTS (Iceland,
Liechtenstein and Norway). Θέμα: Ανάπτυξη διαδραστικής μεθοδολογίας και
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο – πιλότος εφαρμογής DemoCU στο Δήμο Κορυδαλλού. Εταίροι – Δίκτυο για την
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Απασχόληση και την Κοινωνική Φροντίδα, Δήμος Κορυδαλλού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Συντονιστής: Μποδοσάκειο Ίδρυμα. Συνολικός προϋπολογισμός: 153.605,86€. Ποσό που αναλογεί στον
Δήμο Κορυδαλλού: 9.426,08€.
4. 12/2013-3/2015 : Εταίρος σε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας με θέμα
‘Gastronomic Cities’ (Πόλεις της γαστρονομίας). Αντικείμενο: ανταλλαγή
καλών πρακτικών αναφορικά με τη δικτύωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε
ζητήματα τοπικού τουρισμού και ανάπτυξης της απασχόλησης μέσα από τη
γαστρονομία. Συνολικός προϋπολογισμός 399.969,49€. Ποσό που αναλογεί στον Δήμο Κορυδαλλού:
56.368,82€. Επικεφαλής εταίρος: Burgos-Spain, εταίροι - μέλη : Barcelona-Spain, Fermo-Italy, KorydallosGreece, AlbaJulia-Roumania. Χρηματοδότηση: URBACT 2, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας
για την κοινωνική συνοχή συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2007-2013: Καινοτόμα Πόλη.
5. Ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού (ΝΠΔΔ) και
συγκριμένα το Σινέ Παράδεισος αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου για την
προώθηση του ευρωπαϊκου κινηματογράφου των Europa Cinemas από το
1995 και συμμετέχει ενεργά στα ετήσια συνέδρια και τα workshop των
EC που στόχο έχουν την συνεργασία και την άμεση επικοινωνία ανάμεσα
στους κινηματογράφους, τα
κινηματογραφικά δίκτυα διανομής και τους κινηματογραφικούς
παραγωγούς της Ευρώπης με στόχο την προώθηση και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού
κινηματογράφου. Το Δίκτυο χρηματοδοτείται από το Creative Europe και Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency (EACEA). Ο ΟΑΠ επιχορηγείται ετησίως με : 14.072€.
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ΜΕΡΟΣ 3ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (SWOT Analysis)

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Η αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού επιτρέπει τη
συνολική διεξαγωγή συμπερασμάτων τόσο σχετικά με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό περιβάλλον
της περιοχής μελέτης. Το πιο διαδεδομένο εργαλείο για τη συγκεκριμένη μορφή ανάλυσης είναι η
ανάλυση SWOT, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την
ανάλυση του περιβάλλοντος μίας περιοχής, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των
χαρακτηριστικών της, για τον σχεδιασμό πολιτικών και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στο στάδιο
της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης, η μέθοδος SWOT χρησιμεύει στην
ανάδειξη των δυνατών (Strengths) και αδύνατων (Weaknesses) σημείων της, καθώς και στην επισήμανση
των ευκαιριών (Opportunities) αλλά και των απειλών (Threats) που απορρέουν για την περιοχή από τις
εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο αυτή εντάσσεται. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία
της περιοχής αφορούν το εσωτερικό της περιβάλλον, ενώ αντίθετα οι ευκαιρίες και οι απειλές συνδέονται
με το εξωτερικό της περιβάλλον. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης αυτό γίνεται για τους τομείς
οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης του Δήμου Κορυδαλλού.
Η συμβολή του προαναφερόμενου εργαλείου έγκειται στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες
θα διαφυλάξουν, θα προστατεύσουν και θα εγγυηθούν την συνέχιση της ανάπτυξης υπό το πρίσμα της
αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας, μιας και μεγάλο μέρος των φυσικών πόρων της περιοχής
βρίσκεται υπό τον κίνδυνο υποβάθμισης και απαξίωσης.
Με άλλα λόγια τα εν λόγω ζητήματα είναι ο σημαντικές Δυνατότητες και Ευκαιρίες που θα πρέπει να
αξιοποιήσει ο Δήμος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα Προβλήματα και τους Περιορισμούς.
Στο πλαίσιο του παρόντος που αποτελεί τμήμα της Α Φάσης του Έργου πραγματοποιήθηκε σύνθεση στο
πλαίσιο της ανάλυσης SWOT για κάθε έναν από τους θεματικούς τομείς της υφιστάμενης κατάστασης του
Εξωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου με παράλληλη καταγραφή των κρίσιμων ζητημάτων που
αντιμετωπίζει η πόλη τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε στο πλαίσιο κατάρτισης
του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Μέσα από την ανάλυση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων που έχουν
αναδειχθεί μέχρι τώρα αλλά και των περιορισμών και των ευκαιριών που εντοπίζονται μέσα από την
ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτουν τα σημαντικά κρίσιμα ζητήματα του Δήμου, τα οποία η
Δημοτική Αρχή καλείται να αντιμετωπίσει κατά την επόμενη περίοδο.
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Α.1 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον, Οικιστικό Περιβάλλον, Τεχνικές Υποδομές
Δυνατότητες - Ευκαιρίες
 Η προοπτική που διαμορφώνεται από την μελλοντική μετεγκατάσταση του
χώρου των φυλακών, με την απελευθέρωση μίας έκτασης περίπου 100
στρεμμάτων εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης.
 Η εξίσου σημαντική προοπτική για την περιοχή του άνω Κορυδαλλού και
συνολικά της πόλης από την αξιοποίηση της έκτασης των παλαιών Λατομείων
ως αθλητικού κέντρου και γενικότερα χώρου αναψυχής των κατοίκων
 Η λειτουργία του μετρό προσφέρει τεράστιες προοπτικές στο επίπεδο της
μετακίνησης του πληθυσμού, της διασύνδεσης με τις υπόλοιπες περιοχές του
λεκανοπεδίου και υπό προϋποθέσεις στην τοπική ανάπτυξη της πόλης.
 Η ύπαρξη χώρων περιαστικού πρασίνου στην περιοχή του Σχιστού (όρος
Αιγάλεω)
 Η ύπαρξη σημαντικών κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή εντός του
πολεοδομικού κέντρου αλλά και ευρύτερα στην πόλη
 Το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης ενισχύει την ποιότητα ζωής του τοπικού
πληθυσμού.
 Το δίκτυο των ευρυζωνικών υποδομών που διαθέτουν οι εταιρείες- πάροχοι
στην περιοχή μελέτης προσφέρει την ευκαιρία στον πληθυσμό πρόσβαση στο
διαδίκτυο με μεγάλου εύρους ζώνης συνδέσεις.
 Οι αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων όπως αυτή στο χώρο των φυλακών αλλά
και των 88 στρεμμάτων απαντούν σε μία σημαντική ανάγκη των πολιτών για
κοινόχρηστους χώρους
 Η ύπαρξη κεντρικής σημασίας αναπτυξιακών πόλων (κεντρικός οδικός
άξονας, Φυλακές, περιαστικός χώρος, χώρος λατομείων) μπορούν να
αποτελέσουν τα σημεία αναφοράς που θα προσδώσουν στον Κορυδαλλό
αντικειμενικά υπερτοπική σημασία.
 Η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου αλλά και ευρύτερα των ΑΠΕ


















Προβλήματα - Περιορισμοί
Ανισοκατανομή των κοινωνικών υποδομών στις πολεοδομικές ενότητες
του Δήμου
Κορεσμένος οικιστικός ιστός, έλλειψη ελεύθερων χώρων
Κτιριακό απόθεμα μεγάλης ηλικίας
Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης
Περιορισμένες πεζοδρομημένες περιοχές
Δυσκολία ελεύθερης όδευσης πεζών
Έλλειψη ποδηλατοδρόμων
Προβληματική διασύνδεσης των κοινόχρηστων χώρων
Συγκεκριμένες ημέρες και ώρες διαπιστώνεται έντονο κυκλοφοριακό
πρόβλημα ιδιαίτερα γύρω από το εμπορικό κέντρο του Δήμου
Η διχοτόμηση που προκαλεί η Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη επιφέρει
σημαντικά ζητήματα στην οργάνωση και τις λειτουργίες της πόλης.
Απαξίωση του όρους Αιγάλεω
Μη σχεδιασμένη διάχυση δραστηριοτήτων η οποία προκαλεί
συγκρούσεις χρήσεων γης
Βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας και μείωση της σπατάλης των
δημοτικών κτιρίων και των σχολείων.
Ανάγκη ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού στα ζητήματα της
διαχείρισης των αποβλήτων
Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση περιβαλλοντικών και λοιπών
σχεδίων και μελετών
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δημιουργεί ευκαιρίες για την μείωση της ρύπανσης και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας.
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων που ανοίγονται μέσω των νέων
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο από τα υπόλοιπα της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όσο και της επερχόμενης.
Η ολοκλήρωση του βασικού δίκτυο ομβρίων και συλλογής υδάτων
Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης του
ηλεκτροφωτισμού θα προκαλέσει σημαντικά οφέλη τόσο σε σχέση με την
αντιμετώπιση της ενεργειακή σπατάλη όσο και με τις περαιτέρω δυνατότητες
υπηρεσιών “έξυπνης πόλης”,
Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών
διαχείρισης αποβλήτων

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ
Βελτίωση των βασικών υποδομών, καθιστώντας τον Κορυδαλλό ανθεκτική πόλη
Αναθεώρηση του ενεργειακού μοντέλου του Δήμου προς μία κατεύθυνση με βιώσιμα χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση με τη μείωση της ενεργειακής σπάταλης
μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων όσο και με την εντατικοποίηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πηγών
Ιεράρχηση και προώθηση ζητημάτων χωροταξικής ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου
Προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος , την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων κ.α.
Ιεράρχηση αναγκών σε τεχνικές υποδομές
Σύγχρονες μορφές Διαχείρισης Αποβλήτων
Αύξηση ποιότητας αστικού τοπίου και δημόσιου χώρου
Βελτίωση Στάθμευσης και Κυκλοφορίας στην πόλη
Ελεύθερη χρήση κοινόχρηστων χώρων, βελτίωση Βαδισιμότητας
Αξιοποίηση περιαστικού πρασίνου
Ανάπτυξη Λειτουργιών έξυπνης πόλης
Προώθηση Ψηφιακών Υποδομών στην πόλη (Ευρυζωνικότητα)
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Α.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ενότητες: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά, Κοινωνικές Υποδομές
Δυνατότητες - Ευκαιρίες
 Ικανοποιητικός αριθμός υποδομών κοινωνικής φροντίδας
 Σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή τόσο από δομές του Δήμου
όσο και από φορείς της τοπικής κοινωνίας
 Η κατασκευή του κολυμβητήριου αλλά και η αναβάθμιση υφιστάμενων
αθλητικών υποδομών συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας
ζωή των πολιτών
 Η σταδιακή απομάκρυνση των φυλακών, με πρώτη αυτή του γυναικείου
τμήματος που ολοκληρώθηκε, δημιουργεί νέους ελεύθερους χώρους στο κέντρο
της πόλης που μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης,
πολιτιστικών, και κοινωνικών υποδομών και δραστηριοτήτων
 Οι νέες ευκαιρίες που προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες και η δυναμική
διείσδυσης που καταγράφεται στη χρήση τους από τον τοπικό πληθυσμό.
 Η βελτίωση που καταγράφεται αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο του
πληθυσμού του Δήμου δημιουργεί νέες προοπτικές
 Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων που ανοίγονται μέσω των νέων εθνικών
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο από τα υπόλοιπα της υφιστάμενης
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όσο και της επερχόμενης.

















Προβλήματα - Περιορισμοί
Εκτόξευση της γήρανσης του πληθυσμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες
προκαλώντας σημαντικά ζητήματα ως προς την αναγκαιότητα
αναδιαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής του δήμου και ενίσχυσης
των δομών του
Έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο Δήμου
Σημαντική μείωση του πληθυσμού
Χαμηλό ποσοστό του πληθυσμού με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
συγκριτικά με την υπόλοιπη περιφέρεια Αττικής στοιχείο που
αντανακλά και μειωμένη υψηλή εξειδίκευση
Ανισοκατανομή των κοινωνικών υποδομών στις πολεοδομικές
ενότητες του Δήμου, με κεντρικό πρόβλημα τη συγκέντρωση των
σχολείων και δομών βρεφονηπιακών σταθμών σε συγκεκριμένη
χωρική ενότητα της πόλης
Φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης στην περιοχή
του Σχιστού .
Σχετικά χαμηλό ποσοστό ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών.
Ανάγκη περεταίρω δικτύωσης του δήμου με την κοινωνία των
πολιτών για την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών
Αυξημένες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας που έχει προκαλέσει στον
τοπικό πληθυσμό και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες ηεκδήλωση της
πανδημίας μετά την παρατεταμένη οικονομική κρίση
Ανεπάρκεια αθλητικών υποδομών κι οργανωμένων χώρων άθλησης
και δομών διαχείρισης ελεύθερου χρόνου
Κίνδυνος απαξίωσης των κοινωνικών δομών λόγω μη προσαρμογής
στις αυξανόμενες αναγκών των πολιτών
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ
Διατήρηση και προσέλκυση πληθυσμού – Ανάπτυξη Στρατηγικής Επικοινωνίας για την Απογραφή Πληθυσμού 2021
Ανάπτυξη και Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών – Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών Αθλητισμού και ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
Ενίσχυση των δράσεων Δια Βίου Μάθησης
Ανάπτυξη των Διαδημοτικών Συνεργασιών και συμμετοχή σε Δίκτυα Συνεργασίας
Ενίσχυση των συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς που την εκπροσωπούν
Υποστήριξη και προώθηση του Εθελοντισμού
Παροχή εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι
Ενίσχυση υφιστάμενων πολιτικών υποστήριξης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, μέσω συντονισμένης λειτουργίας δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης
και προώθησης της απασχόλησης.
Ενεργοποίηση πληθυσμού σε συμμετοχικές διαδικασίες
Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου, κυρίως των γυναικών μέσω στοχευμένων δράσεων συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και
δράσεων που αφορούν την σύζευξη ζήτησης και προσφοράς εργασίας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες απασχόλησης που διαφαίνονται στην περιοχή μελέτης
(πολιτισμός, εστίαση –αναψυχή κτλ).
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Α.3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ενότητες: Απασχόληση-Ανεργία, Παραγωγικές Δραστηριότητες
Δυνατότητες - Ευκαιρίες













Η ύΎπαρξη ισχυρού κέντρου λιανικού εμπορίου και κέντρου ψυχαγωγίαςαναψυχής- εστίασης τα οποία έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν ως
πόλος έλξης για τους κατοίκους όμορων δήμων
Η γεωγραφική θέση του Δήμου (κοντά στο Λιμάνι του Πειραιά και στη
βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου – Ελευσίνας ) επιτρέπει την ανάπτυξη
πληθώρας οικονομικών δραστηριοτήτων
Η οικονομική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου παρουσίασε
σημαντική ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη
χώρα στο σύνολο της και εξακολουθεί να πλήττει την περίοδο της πανδημίας.
Ο μικρός οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων τις καθιστά περισσότερο
ευέλικτες σε περιόδους κρίσης
Η λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη ανάπτυξης
νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας ενταγμένων σε σύγχρονες λογικές όπως η
κυκλική οικονομία, αλλά και σε πιο βασικές λειτουργίες κομβικές όμως για την
λειτουργία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων όπως η χρήση των ΤΠΕ ή η
εξοικείωση με τις ξένες γλώσσες.
Η σταδιακή απομάκρυνση των φυλακών, με πρώτη αυτή του γυναικείου
τμήματος που ολοκληρώθηκε, δημιουργεί νέους ελεύθερους χώρους στο κέντρο
της πόλης που μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης
καινοτόμων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων που ανοίγονται μέσω των νέων εθνικών
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο από τα υπόλοιπα της υφιστάμενης
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όσο και της επερχόμενης.

Προβλήματα - Περιορισμοί

















Η έλλειψη ενός καινοτομικού προωθητικού πόλου οικονομικής –
κοινωνικής ανάπτυξης (π.χ επιχειρηματική θερμοκοιτίδα, τεχνολογικό
πάρκο, ακαδημαϊκό ίδρυμα, κλπ)
Η συνέχιση της λειτουργίας των φυλακών υποβαθμίζει την εικόνα του
Κορυδαλλού με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη του Δήμου.
Η Λεωφόρος της Γρ. Λαμπράκη διχοτομεί τον Κορυδαλλό επιδρώντας
στην ανομοιογενή οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των δύο περιοχών.
Η αύξηση της κρίσης της ανεργίας στην περιοχή κυρίως μέσω της
μείωσης της βιομηχανικής /βιοτεχνικής απασχόλησης αλλά και
προσφάτως από τις επιπτώσεις της πανδημίας
Η συγκέντρωση, παρά τη μείωση τους τα τελευταία έτη, σημαντικού
αριθμού μικρών βιοτεχνικών μονάδων διάσπαρτων μέσα στον
οικιστικό ιστό της πόλης.
Η αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και πιθανό έλλειμμα
συσχέτισης δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού με αυτές της
αγοράς εργασίας
Ο μικρός οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων κυρίως ως
προς τα σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης και η αδυναμία προσαρμογής
τους στα νέα δεδομένα της κοινωνίας της πληροφορίας.
Ο μη εκσυγχρονισμός και η διαρθρωτική προσαρμογή των
μεταποιητικών μονάδων της περιοχής με κίνδυνο την συνεχιζόμενη
κρίση της απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα, τη ρύπανση του
περιβάλλοντος.
Οι διαρροές του αγοραστικού κοινού σε άλλες αγορές που είναι τώρα
προσβάσιμες λόγω του μετρό
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ
Ενίσχυση της φιλοσοφίας της τετραπλής έλικας με υποστήριξη της συνεργασίας με τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα αλλά
και τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας διοίκησης
Προώθηση νέων μοντέλων όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας, με ανάδειξη των βιώσιμων και κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων
Υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης επιχειρηματικού κόσμου
Εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης σε συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Αύξηση της ελκυστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο σταθμός μετρό Κορυδαλλού
Προώθηση της διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλα τα πεδία οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, καθιστώντας την έξυπνη
πόλη.
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
Η αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, αποτελεί τον συγκερασμό όσων περιγράφονται στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι Προϊστάμενοι
των Διευθύνσεων Υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν στη λειτουργία των Υπηρεσιών τους.
Ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, οδηγεί και στις προϋποθέσεις εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για τις ακόλουθες ενότητες:
-

Οργάνωση, Διαδικασίες

-

Ανθρώπινο Δυναμικό

-

Υλικοτεχνική υποδομή και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

-

Ανάπτυξη Συνεργασιών
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Β.1 Δυνατότητες και Ευκαιρίες

Τεχνικές,
Πολεοδομικές και
Περιβαλλοντικές
Υπηρεσίες

Κοινωνικές
Υπηρεσίες,
Παιδεία,
Βρεφονηπιακοί
και Δια βίου
μάθησης

Πολιτιστικές κ
Αθλητικές
Υπηρεσίες

Οργάνωση - Διαδικασίες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι Υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα
για άσκηση σε μεγάλο βαθμό
όλων των σχετικών
δραστηριοτήτων (σύνταξη
μελετών, δημοπράτηση, επίβλεψη
έργων, συντήρηση υπαρχόντων
υποδομών κλπ.) με τις κατάλληλες
συνεργασίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι έμπειρο
με σημαντική τεχνογνωσία στα
αντικείμενα του πεδίου του.

Η λειτουργία σε ικανοποιητικά
επίπεδα Δομών κοινωνικού
χαρακτήρα με σημαντικό έργο
υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά
ομάδων.
Δυνατότητες ανάπτυξης δικτύου
συνεργασιών τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Πληθώρα παρεχόμενων
πολιτιστικών δραστηριοτήτων από
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του δήμου
Δυνατότητες αξιοποίησης
διακρατικών προγραμμάτων στον
Τομέα Αθλητισμού και Πολιτισμού

Το μεγαλύτερο τμήμα των
εργαζομένων έχουν συνειδητοποιήσει
τη σημασία των ΤΠΕ για την
λειτουργία του οργανισμού
Σημαντική επίσης είναι η ανάδειξη
από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού
της ανάγκης επιμόρφωσης –
κατάρτισης
Το μεγαλύτερο τμήμα των
εργαζομένων έχουν συνειδητοποιήσει
τη σημασία των ΤΠΕ για την
λειτουργία του οργανισμού

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών
Κομβικό στοιχείο είναι το
περιβάλλον εργασίας με
σύγχρονους χώρους που
διαθέτουν στην πλειοψηφία τους
οι υπηρεσίες
Σε ορισμένες περιπτώσεις
οργανικών μονάδων έχουν
πραγματοποιηθεί σημαντικά
βήματα ως προς την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Αναγνώριση από πλευράς
ανθρωπίνου δυναμικού της ανάγκης
επιμόρφωσης – κατάρτισης

Οι σχέσεις συνεργασίας
μεταξύ των
διαφορετικών
οργανικών μονάδων
αλλά και εντός αυτών
είναι στην πλειοψηφία
τους θετικές.
Οριζόντια και κάθετη
συνεργασία με άλλους
φορείς της δημόσιας
διοίκησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις
οργανικών μονάδων
αποτυπώνεται μία σχετική
ικανοποίηση ως προς τον
διαθέσιμο εξοπλισμό

Οι σχέσεις συνεργασίας
μεταξύ των
διαφορετικών
οργανικών μονάδων
αλλά και εντός αυτών
είναι στην πλειοψηφία
τους θετικές

Οι υποδομές είναι επαρκείς, οι
όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει
να έχουν στοχευμένο χαρακτήρα

Συνεργασία με όλους
τους υπάρχοντες
Συλλόγους της πόλης

Συνειδητοποίηση της ανάγκης
επιμόρφωσης – κατάρτισης από το
ανθρωπίνου δυναμικού
Το ανθρώπινο δυναμικό ως προς τα
βασικά αντικείμενα εργασίας του
διαθέτει σημαντική εμπειρία και
τεχνογνωσία

Ανάπτυξη Συνεργασιών

Σημαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης δικτύου
συνεργασιών σε τοπικό,
περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο.
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Διοικητικές και
Οικονομικές
Υπηρεσίες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι δυνατότητες αξιοποίησης
δεικτών αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας.

Η συνειδητοποίηση της σημασία των
ΤΠΕ για την λειτουργία του
οργανισμού

Οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει
η αναδιάρθρωση του οργανισμού
τόσο ως προς τις δομές του όσο
και ως προς την ανάγκη
προώθησης σύγχρονες μορφών
λειτουργίας και οργάνωσης. Η
ολοκλήρωση ενός σύγχρονου ΟΕΥ
θα συμβάλει προς αυτή την
κατεύθυνση

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης
επιμόρφωσης – κατάρτισης του
ανθρωπίνου δυναμικού

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών
Δυνατότητες ανάπτυξης
ηλεκτρονικών διαδικασιών
διαχείρισης αιτημάτων και
παραπόνων πολιτών,
αξιολόγησης Υπηρεσιών από
τους δημότες κλπ.

Ανάπτυξη Συνεργασιών
Οι σχέσεις συνεργασίας
μεταξύ των
διαφορετικών
οργανικών μονάδων
αλλά και εντός αυτών
είναι στην πλειοψηφία
τους θετικές

Επάρκεια χώρων και
λειτουργικότητας
Η προσβασιμότητα και η
κεντρική θέση του δημαρχείου

Η προοπτική που θα μπορούσε να
προκαλέσει η δημιουργία μίας
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τον πολίτη

Επιτελικές
Υπηρεσίες
Προγραμματισμού

Σε σχέση με τους υπάρχοντες
περιορισμούς και τις δυσκολίες
διαπιστώνεται αποτελεσματική
λειτουργία των υπηρεσιών
Υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών
οργάνωσης.
Δυνατότητα απόκτησης
τεχνογνωσίας από τη συμμετοχή
σε εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα
Η διαδικασία σύνταξης του ΕΠ και

Το ανθρώπινο δυναμικό ως προς τα
βασικά αντικείμενα εργασίας του
διαθέτει σημαντική εμπειρία και
τεχνογνωσία
Η παρακολούθηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης – κατάρτισης

Το επίπεδο αξιοποίησης των
Νέων Τεχνολογιών
Το περιβάλλον εργασίας και οι
σύγχρονοι χώροι

Συμμετοχή σε δίκτυα
εθνικών και διεθνών
συνεργασιών
Δυνατότητα
προώθησης του
αναπτυξιακού ρόλου
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των Ετησίων Προγραμμάτων
Δράσης μπορεί να αποτελέσει μία
σημαντική βάση για την
αναδιοργάνωση του οργανισμού
Δυνατότητες μοντελοποίησης
διαδικασιών

Ανθρώπινο Δυναμικό

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών

Ανάπτυξη Συνεργασιών
του Δήμου, μέσω
ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων ευρείας
κλίμακας σε
συνεργασία με την
Περιφέρεια και την
αξιοποίηση πόρων από
το ΕΣΠΑ και
χρηματοδοτικά
εργαλεία.
Σχετικά ικανοποιητικό
επίπεδο συνεργασίας
με τις υπόλοιπες
οργανικές μονάδες του
φορέα με περιθώρια
βελτίωσης
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Β.2 Προβλήματα και Περιορισμοί
Οργάνωση - Διαδικασίες
Τεχνικές,
Πολεοδομικές και
Περιβαλλοντικές
Υπηρεσίες

Η έλλειψη προσωπικού σε όλες τις
Υπηρεσίες δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα αποτελεσματικότητας,
κυρίως στις Οργανικές Μονάδες
Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών
Συνεργείων.
Ανάγκη εσωτερικής αναδιάρθρωσης
τόσο ως προς τις δομές του οργανισμού
όσο και ως προς την ανάγκη προώθησης
σύγχρονων μορφών λειτουργίας και
οργάνωσης προσανατολισμένων στα
αποτελέσματα.
Η διακοπή του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας ήδη από το 2014, παρά της
προβληματικής του εφαρμογής για μία
δεκαετία, συντέλεσε στην έλλειψη
καταγραφής και συγκέντρωσης
δεδομένων αλλά και στην κατάργηση της
χρήσης δεικτών μέτρησης σχετικά με την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα
και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Έλλειψη επιμόρφωσης στις νέες
τεχνολογίες λειτουργίας των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου,
αλλά και ευρύτερα σε εξειδικευμένα
αντικείμενα των σχετικών υπηρεσιών
Ο υψηλός μέσος ηλικιακός όρος του
ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί
ζήτημα ως προς τη συνέχεια και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας εντός του
οργανισμού.
Διαπιστώνεται έλλειψη ως προς το
διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
Επιβαρυμένος Τεχνολογικός
εξοπλισμός και έλλειψη
μεσοπρόθεσμου
προγράμματος ανανέωσης.

Ανάπτυξη
Συνεργασιών
Δεν εντοπίστηκαν
προβλήματα και
περιορισμοί στην
ανάπτυξη
συνεργασιών

Ελλιπής ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στις λειτουργίες του
οργανισμού ακόμα και σε
σχετικά απλές διαδικασίες
όπως η διακίνηση εγγράφων.
Οι υπηρεσίες που στεγάζονται
εκτός του Δημαρχείου
αντιμετωπίζουν σημαντικά
προβλήματα σε σχέση με την
καταλληλότητα των
υφιστάμενων χώρων
εργασίας.

Έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης ανά
Διεύθυνση.
Η έλλειψη διατύπωσης συγκεκριμένων
ρεαλιστικών στόχων ανά υπηρεσία.
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Κοινωνικές
Υπηρεσίες,
Παιδεία,
Βρεφονηπιακοί
και Δια βίου
μάθησης

Ανάγκη αναδιοργάνωσης των
Κοινωνικών Υπηρεσιών για την
ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων
αναγκών κοινωνικής φροντίδας για
μεγάλο μέρος του πληθυσμού της
πόλης.
Ανάγκη αναδιάρθρωσης του οργανισμού
τόσο ως προς τις δομές του όσο και ως
προς την ανάγκη προώθησης σύγχρονες
μορφών λειτουργίας και οργάνωσης
προσανατολισμένες στα αποτελέσματα.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί
ζωτικά προβλήματα στη λειτουργία
των Υπηρεσιών.
Ο υψηλός μέσος ηλικιακός όρος του
ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί
ζήτημα ως προς τη συνέχεια και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας εντός του
οργανισμού.
Διαπιστώνεται έλλειψη ορισμένων
εξειδικευμένων ειδικοτήτων

Η έλλειψη ερευνών σε τοπικό επίπεδο
για την καταγραφή αναγκών και
ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
Η έλλειψη προγράμματος
συντήρησης των κοινωνικών
υποδομών και των υποδομών
εκπαίδευσης

Ανάπτυξη
Συνεργασιών
Δεν εντοπίστηκαν
προβλήματα και
περιορισμοί στην
ανάπτυξη
συνεργασιών

Αναβάθμιση του εξοπλισμού
των ΤΠΕ και περαιτέρω
προώθηση της ενσωμάτωσης
των νέων τεχνολογιών στις
λειτουργίες των υπηρεσιών
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις
(κυρίως στους παιδικούς
σταθμούς) συναντώνται
κτιριακές ανάγκες

Έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης ανά
Διεύθυνση.

Πολιτιστικές κ
Αθλητικές
Υπηρεσίες

Η έλλειψη διατύπωσης συγκεκριμένων
ρεαλιστικών στόχων ανά υπηρεσία.
Η οικονομική δυστοκία του Δήμου,
προκαλεί επιπτώσεις στην
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων .
Οι οικονομικές δυσκολίες των κατοίκων
της πόλης, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό
τη διαθεσιμότητα των πόρων για τη
λειτουργία αρκετών δομών του
Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Διαπιστώνονται ανάγκες σε
ανθρώπινο δυναμικό σε
υποστηρικτικές υπηρεσίες
(καθαριότητα, τεχνικοί κλπ)

Η οικονομική δυστοκία του
Δήμου, προκαλεί επιπτώσεις
σε μία σειρά από κρίσιμες
παραμέτρους όπως οι νέες
επενδύσεις και κατασκευές
κλπ

Δεν εντοπίστηκαν
προβλήματα και
περιορισμοί στην
ανάπτυξη
συνεργασιών
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών

Ανάπτυξη
Συνεργασιών

Αναβάθμιση του εξοπλισμού
των ΤΠΕ και περαιτέρω
προώθηση της ενσωμάτωσης
των νέων τεχνολογιών στις
λειτουργίες των υπηρεσιών

Δεν εντοπίστηκαν
προβλήματα και
περιορισμοί στην
ανάπτυξη
συνεργασιών

Η μη χρήση και απαξίωση
διαθέσιμων συστημάτων
όπως τα Γεωγραφικά
Συστήματα Υπηρεσιών που
διαθέτει ο Δήμος

Εντοπίστηκε μικρός
αριθμός
προβλημάτων
κυρίως λόγω των
επιτελικών
αρμοδιοτήτων που

Έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης ανά
Διεύθυνση.

Διοικητικές και
Οικονομικές
Υπηρεσίες

Η έλλειψη διατύπωσης συγκεκριμένων
ρεαλιστικών στόχων ανά υπηρεσία.
Ανάγκη στοχευμένης αναδιάρθρωση των
οργανικών μονάδων τόσο ως προς τις
δομές της όσο και ως προς τις
λειτουργίες της.
Έλλειψη καταγραφής αναγκών
κατάρτισης και αναβάθμισης των
προσόντων και των δεξιοτήτων του
υφιστάμενου προσωπικού
Έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης ανά
Διεύθυνση.
Η έλλειψη διατύπωσης συγκεκριμένων
ρεαλιστικών στόχων ανά υπηρεσία.
Ανάγκη εκπόνησης μελέτης αξιολόγησης
κόστους – οφέλους από την μίσθωση
ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των
υπηρεσιών του Δήμου.

Επιτελικές
Υπηρεσίες
Προγραμματισμού

Έλλειψη εφαρμογής ενός συνολικού
συστήματος δεικτών για την
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων
επίτευξης των στόχων
Η έλλειψη ερευνών σε εσωτερικό

Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό με
υψηλά προσόντα προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που
διαπιστώνονται
Ο υψηλός μέσος ηλικιακός όρος του
ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί
ζήτημα ως προς τη συνέχεια και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας εντός του
οργανισμού.
Ανάγκη παρακολούθησης
στοχευμένων προγραμμάτων
επιμόρφωσης κατάρτισης
Ανάγκη επιμόρφωσης σε νέες
δεξιότητες που θα συμβάλλουν στο
να καταστεί ο Δήμος Κορυδαλλού μία
έξυπνη πόλη
Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό με
υψηλά προσόντα προκειμένου να
γίνει εφικτή η διαχείριση και η
αντιμετώπιση των σύνθετων
ζητημάτων
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επίπεδο για την καταγραφή αναγκών και
την αποτύπωση της υφιστάμενης
εικόνας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Υλικοτεχνική υποδομή και
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών

Ανάπτυξη
Συνεργασιών
ασκούν οι
αναφερόμενες
υπηρεσίες

Ενίσχυση των bottom up προσεγγίσεων
και των συμμετοχικών διαδικασιών στη
λήψη των αποφάσεων εντός του
οργανισμού
Έλλειψη σαφών σχεδίων δράσης ανά
Διεύθυνση.
Έλλειψη συστηματικής εφαρμογής ενός
συστήματος στοχοθεσίας
Η έλλειψη διατύπωσης συγκεκριμένων
ρεαλιστικών στόχων ανά υπηρεσία.
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Β.3 Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Οργάνωσης
Οργάνωση, Διαδικασίες
 Αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων προς ένα σύγχρονο οργανωτικό μοντέλο
 Υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών δημόσιου μάνατζμεντ και διοίκησης μέσω στόχων
 Ενίσχυση των από τα κάτω συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη των αποφάσεων
 Υποστήριξη του συνεργατικού μοντέλου εντός του οργανισμού
 Εφαρμογή συστημάτων προγραμματισμού, ποιότητας και διαχείρισης έργων.
 Εκπόνηση ετήσιων σχεδίων Δράσης ανά Διεύθυνση και εφαρμογή μεθόδων στοχοθεσίας
 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υποστήριξης και ενημέρωσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων
 Ορθολογικοποίηση της διαχείρισης και της κατανομής των διαθέσιμων πόρων του Οργανισμού
 Ενδυνάμωση τόσο των δομών όσο και των διαδικασιών προγραμματισμού και στρατηγικής
Ανθρώπινο Δυναμικό
 Ενίσχυση των στρατηγικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
 Ενδυνάμωση των πολιτικών επιμόρφωσης – κατάρτισης και δια βίου μάθησης του στελεχιακού δυναμικού του ΟΤΑ
 Εκπαίδευση στο σύγχρονο δημόσιο μάνατζμεντ και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων
 Διερεύνηση των πραγματικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, στη βάση των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηρίωση με ποσοτικά εργαλεία
 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την κάλυψη των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό
 Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και αναβάθμισης των προσόντων του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του τομέα εργασίας.
Υλικοτεχνική υποδομή και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις λειτουργίες και την οργάνωση του Δήμου
 Σταδιακή ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού στους τομείς πρασίνου, καθαριότητας και τεχνικών συνεργείων.
 Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών (κτίρια, ηλεκτροφωτισμός)
 Υιοθέτηση συστημάτων γεωπληροφορίας
 Διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών
 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών με στόχο την υποστήριξη κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και την διατήρηση της
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κοινωνικής συνοχής.
Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών.
Αξιοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Αξιοποίηση ελεύθερων λογισμικών και διαθέσιμων ανοικτών πηγών
Αξιοποίηση νέων εργαλείων όπως τα big data και analytics, το internet of things κλπ
Συντήρηση – εκσυγχρονισμός – φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων

Ανάπτυξη Συνεργασιών
 Ανάπτυξη Συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ενίσχυση της συνεργασίας στην υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα Παιδείας,
στον Κοινωνικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό Τομέα.
 Ανάπτυξη Συνεργασιών άμεσα με τα ΑΕΙ για την αξιοποίηση της γνώσης και την εισαγωγή καινοτομίας.
 Διεύρυνση διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών.
 Ενεργοποίηση και ουσιαστική υποστήριξη θεσμών συμμετοχής της κοινωνίας.
 Καθιέρωση συναντήσεων σε επίπεδο Προϊσταμένων Διεύθυνσης, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία, να γίνει διάχυση των δράσεων της κάθε υπηρεσίας
και να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών.
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ΜΕΡΟΣ 4ο - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει βάσιμα στην ανάπτυξη μιας περιοχής όταν
συνδυάζει δημιουργικά τη διάγνωση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της με ιδέες και προτάσεις οι
οποίες απορρέουν από την υφιστάμενη εθνική και διεθνή εμπειρία και ο συνδυασμός αυτός πραγματικών
δυνατοτήτων και ιδεών βρίσκει γόνιμο έδαφος στην τοπική κοινωνία και διοίκηση και μετατρέπεται σε
όραμα και συλλογικούς στόχους.
Η αναπτυξιακή στρατηγική από τη φύση της έχει δυναμικό χαρακτήρα καθώς, στηρίζεται μεν στην
κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά η έμφασή της βρίσκεται στην δημιουργική παρέμβαση με
την πρόβλεψη των κατάλληλων δράσεων. Σε ένα κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, η
αναπτυξιακή στρατηγική μιας περιοχής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι το νέο οικονομικό και
τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί νέους τρόπους αντιμετώπισης και νέες πολιτικές.
Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, να τις ενθαρρύνει και να τις ενισχύει
και να προσπαθεί να ενσωματώσει στην τοπική κοινωνία και οικονομία μηχανισμούς κατανόησης και
διαχείρισης της αλλαγής. Η διάθεση για μάθηση, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η έρευνα, η
εφευρετικότητα, η εξωστρέφεια και η αναζήτηση του καινούργιου πρέπει να είναι κεντρικά στοιχεία της
στρατηγικής και να βρίσκουν την έκφρασή τους σε μια σειρά από συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές.
Για να είναι αποτελεσματική μια στρατηγική, θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ευρύτερη κοινωνική
συναίνεση, σε συμμετοχικές διαδικασίες, καθώς και να διαμορφώνει στόχους και ένα όραμα για την πόλη
οι οποίοι να πείθουν και να κινητοποιούν ευρύτερα την τοπική κοινωνία και τα επιμέρους ενδιαφερόμενα
μέρη (stakeholders). Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πολιτικές της να αποφεύγουν τη μονομέρεια και να
προσφέρουν δυνατότητες για αναπτυξιακό μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις. Αυτό
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις αναγκαίες τομές. Σημαίνει όμως, ότι τα κόστη και τα οφέλη
που θα προκύψουν από συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να είναι ισόρροπα κατανεμημένα.

Α. Αποστολή, Όραμα, Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης
Η στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Κορυδαλλού για την επόμενη περίοδο, επιδιώκεται να υπηρετήσει τις
πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιμότητας όπως αυτές εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία στην
Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι έννοιες της τοπικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας αποτελούν διαχρονικά
κρίσιμα ζητούμενα, και η επίτευξη τους βασίζεται εν πολλοίς στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των
Δήμων, οι οποίοι ως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε πιο κοντινή και ουσιαστική
αλληλεπίδραση και εξοικείωση με την καθημερινότητα και τα προβλήματα των κατοίκων.
Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Αποτελεί στόχο
για τους Δήμους και αφορά κυρίως τη βιώσιμη ενδογενή τοπική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που συνδυάζει
οικονομική μεγέθυνση (με εξειδίκευση αλλά και διαφοροποίηση), κοινωνική ευημερία και συνοχή, όπως
και προστασία του περιβάλλοντος. Όλο και περισσότερες μελέτες, αλλά και τα best practices διεθνώς
καταδεικνύουν ότι και ο πολιτισμός εντάσσεται ως βασικός πυλώνας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τον όρο
‘ενδογενής’, εννοείται η ανάπτυξη που βασίζεται σε φυσικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους του
κάθε Δήμου αναφοράς, της κάθε τοπικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
Για να μπορέσει όμως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο του για την
κάλυψη των καθημερινών αλλά και μακροπρόθεσμων αναγκών των κατοίκων και των περιοχών, θα
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πρέπει να έχει και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Το βασικό ερώτημα εάν οι Δήμοι θα πρέπει
να έχουν τους δικούς τους πόρους ή να βασίζονται σε κεντρικές, περιφερειακές και άλλες πηγές,
παραμένει και σήμερα ως ένα επίμαχο θέμα συζήτησης. Αδιαμφισβήτητο είναι όμως το γεγονός ότι οι
χρηματοδοτικές ανάγκες των Δήμων είναι αυξημένες και αυξάνονται περισσότερο, όσο αποκεντρώνονται
οι αρμοδιότητες και δεν αποκεντρώνονται οι αναπτυξιακοί πόροι. Ωστόσο, το υφιστάμενο πλαίσιο είναι
συγκεκριμένο και η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να ανταπεξέλθει με τα υφιστάμενα οικονομικά πλαίσια,
ενώ προς την κατεύθυνση της βελτίωσης, καλείται να παραμένει ενεργή, ώστε να αξιοποιεί στο μέγιστο τα
υπάρχοντα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο και να επιδιώκει μια στέρεα προετοιμασία για την ένταξη και χρήση των νέων εργαλείων της
επόμενης περιόδου. .
Οι στόχοι πολιτικής του Πλαισίου Δράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αφορούν σε:


Ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και της απασχόλησης σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα.



Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων
αστικών ζωνών.



Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκόσμια αειφορία.



Συμβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναμικού.

Α.1 Αποστολή
Η αποστολή του Δήμου Κορυδαλλού – η οποία σε μεγάλο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί κοινή για όλους
τους Δήμους – προσδιορίζει τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ίδιου του Οργανισμού, δηλαδή του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων, τον λόγο ύπαρξής του, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και αποσαφηνίζοντας το κύριο έργο του.
Η αποστολή του Δήμου Κορυδαλλού συνίσταται στην εξής:
«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την
ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη
της περιοχής».

Α.2 Όραμα
Ο Δήμος Κορυδαλλού στο νέο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, και περιφερειακό σχεδιασμό,
αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερα δυναμικό αστικό κέντρο και σημαντικός πόλος εθνικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την επικράτεια του Δήμου Κορυδαλλού προωθείται η
αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών και η καινοτομία, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία της υφισταμένης κατάστασης, τις νέες
συνθήκες που διαμορφώνονται από την υγειονομική κρίση Covid-19 αλλά και των προοπτικών τόσο του
ίδιου του Δήμου όσο και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, προσδιορίζει το αναπτυξιακό του
όραμα ως εξής:
Ανάδειξη του Δήμου Κορυδαλλού σε


Δήμο κοινωνό και συμμέτοχο σε θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής
αλληλεγγύης, της δημόσιας υγείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού
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Δήμο που θα αναγνωρίζει και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του, και θα διαθέτει μια
αποτελεσματική, ευέλικτη και βιώσιμη οργανωτική δομή,



Δήμο που θα σχεδιάζει, υλοποιεί και λειτουργεί στο πλαίσιο στοχευμένων πολιτικών και
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων,



Δήμο που θα υιοθετεί, θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις με βάση τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας .



Δήμο που θα προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και τις δράσεις «Έξυπνης Πόλης»



Δήμο που θα προάγει, προωθεί, ενισχύει κι επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής
για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το στρατηγικό σχέδιο που έχει μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα στοχεύει κύρια στην μεγιστοποίηση των
δυνατοτήτων του Δήμου και στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών. Οι δυνατότητες του Δήμου
προσδιορίζονται από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (Διευθύνσεις
Δήμου, Νομικά Πρόσωπα, κλπ).
Για το σκοπό αυτό η Δημοτική Αρχή έχει εξειδικεύσει το αναπτυξιακό όραμα για το εσωτερικό του Δήμου
ως εξής:
Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου (άμεση επικοινωνία με τους πολίτες,
απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και αποδοτική διαχείριση, επιμόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού,
διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως επίσης και η απόκτηση της απαραίτητης
υλικοτεχνικής υποδομής, η δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος, η ενσωμάτωση και η
διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις λειτουργίες του οργανισμού. Βασική
επιδίωξη η αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και βελτίωση του επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών
στους πολίτες.

Α.3 Κατευθυντήριες Αρχές
Η προσέγγιση του οράματος του Δήμου στηρίχθηκε σε επτά κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συνοψίζονται
στις εξής:


Ανάπτυξη δράσεων που αναδεικνύουν, αναβαθμίζουν αλλά και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.



Η προώθηση ενεργειών και ολοκληρωμένου σχεδίου για την άμεση και μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης Covid-19 στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.



Εστίαση στη βελτίωση των συνθηκών καθημερινότητας των κατοίκων



Εμβάθυνση σε δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής με εστίαση στις πολιτιστικές και
αθλητικές υποδομές, στις υποδομές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στις κοινωνικές δομές.



Η ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.



Η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών και τεχνικών διακυβέρνησης όπως, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη
αποφάσεων, διαφάνεια, επάρκεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευέλικτες και βασισμένες στη γνώση
οργανωτικές δομές, μέτρηση και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.



Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας, των συνεργατικών δικτύων και οικοσυστημάτων
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ΜΕΡΟΣ 5ο - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
A. Διατύπωση Γενικών Στόχων του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Η αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού επιτρέπει τη
συνολική διεξαγωγή συμπερασμάτων τόσο σχετικά με το εξωτερικό όσο και με το εσωτερικό περιβάλλον
της περιοχής μελέτης. Το πιο διαδεδομένο εργαλείο για τη συγκεκριμένη μορφή ανάλυσης είναι η
ανάλυση SWOT, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την
ανάλυση του περιβάλλοντος μίας περιοχής, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των
χαρακτηριστικών της, για τον σχεδιασμό πολιτικών και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στο στάδιο
της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης, η μέθοδος SWOT χρησιμεύει στην
ανάδειξη των δυνατών (Strengths) και αδύνατων (Weaknesses) σημείων της, καθώς και στην επισήμανση
των ευκαιριών (Opportunities) αλλά και των απειλών (Threats) που απορρέουν για την περιοχή από τις
εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο αυτή εντάσσεται. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία
της περιοχής αφορούν το εσωτερικό της περιβάλλον, ενώ αντίθετα οι ευκαιρίες και οι απειλές συνδέονται
με το εξωτερικό της περιβάλλον, όπως ήδη αναφέρθηκε. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης αυτό
γίνεται για τους τομείς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης του Δήμου Κορυδαλλού.
Στο πλαίσιο του παρόντος που αποτελεί τμήμα της Α Φάσης του Έργου πραγματοποιήθηκε σύνθεση στο
πλαίσιο της ανάλυσης SWOT για κάθε έναν από τους θεματικούς τομείς της υφιστάμενης κατάστασης του
Εξωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου με παράλληλη καταγραφή των κρίσιμων ζητημάτων που
αντιμετωπίζει η πόλη τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε στο πλαίσιο κατάρτισης
του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Μέσα από την ανάλυση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων που έχουν
αναδειχθεί μέχρι τώρα αλλά και των περιορισμών και των ευκαιριών που εντοπίζονται μέσα από την
ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτουν οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Κορυδαλλού
κατά την επόμενη περίοδο, ως εξής :

Γενικός Στόχος 1 :

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης Covid-19 στην
κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Γενικός Στόχος 2 :

Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και
εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών

Γενικός Στόχος 3 :

Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας,
πολιτισμού και αθλητισμού

Γενικός Στόχος 4 :

Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού,
εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας

Γενικός Στόχος 5 :

Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών

της

ανταγωνιστικότητας

και

της
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Β. Διατύπωση Ειδικών Στόχων του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Εξειδικεύοντας περισσότερο και λαμβάνοντας υπόψη τα κρίσιμα ζητήματα και τις προτεραιότητες που
διατυπώθηκαν στην ανάλυση SWOT, κάθε Γενικός Στόχος περιλαμβάνει ειδικότερους στόχους ως εξής :
Γενικός Στόχος 1 :

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης Covid-19 στην
κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης

Ο Γενικός στόχος 1 περιλαμβάνει


Προσαρμογή των συνθηκών λειτουργίας στις κοινωνικές δομές και στις δομές εκπαίδευσης ή διά βίου
μάθησης



Κοινωνική στήριξη και προώθηση της δημόσιας υγείας



Προσαρμογή των συνθηκών λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δομές πολιτισμού και
άθλησης.



Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης



Προσαρμογή της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών



Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για την μετά Covid-19 εποχή.

Γενικός Στόχος 2 :

Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και
εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών

Ο Γενικός στόχος 1 περιλαμβάνει


Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλισης της ελεύθερης/ απρόσκοπτης πρόσβασης των
πολιτών εντός του οικιστικού ιστού.



Ιεράρχηση και προώθηση ζητημάτων χωροταξικής ανάπτυξης και αναγκών σε τεχνικές υποδομές



Ωρίμανση έργων για την ΠΠ 2021 - 2027



Αναθεώρηση του ενεργειακού μοντέλου του Δήμου και



Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης



Εφαρμογή ΤΣΔΑ και ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων στο τομέα των απορριμμάτων



Αξιοποίηση και ανάπτυξη αστικού και περιαστικού πρασίνου



Ανάπτυξη Λειτουργιών έξυπνης πόλης



Προώθηση Δικτύων Υποδομών (Φυσικό Αέριο, Ευρυζωνικότητα κλπ.)

Γενικός Στόχος 3 :

Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας, παιδείας,
πολιτισμού και αθλητισμού

Ο Γενικός στόχος 2 περιλαμβάνει


Ανάπτυξη και Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών – Προώθηση της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης



Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών Πολιτισμού και προώθηση της τοπικής πολιτιστικής
δημιουργίας



Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών Αθλητισμού και ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού



Ενίσχυση των δράσεων Δια Βίου Μάθησης



Ανάπτυξη των Διαδημοτικών Συνεργασιών και συμμετοχή σε Δίκτυα Συνεργασίας
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Ενίσχυση των συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς που την εκπροσωπούν



Υποστήριξη και προώθηση του Εθελοντισμού



Παροχή εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των
ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι



Ενίσχυση πολιτικών υποστήριξης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.



Ενεργοποίηση πληθυσμού σε συμμετοχικές διαδικασίες

Γενικός Στόχος 4 :

Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού,
εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας

της

ανταγωνιστικότητας

και

της

Ο Γενικός στόχος 3 περιλαμβάνει


Ενίσχυση της φιλοσοφίας της τετραπλής έλικας με υποστήριξη της συνεργασίας με τα Ακαδημαϊκά
ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας
διοίκησης



Αύξηση της ελκυστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα
δεδομένα που δημιούργησε ο σταθμός μετρό Κορυδαλλού



Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, με ανάδειξη των βιώσιμων και κυκλικών επιχειρηματικών
μοντέλων



Υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας



Εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης σε συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.



Προώθηση της διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλα τα πεδία
οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, καθιστώντας την έξυπνη πόλη.



Ανάπτυξη Στρατηγικής Επικοινωνίας για την Απογραφή Πληθυσμού 2021

Γενικός Στόχος 5 :

Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών

Ο Γενικός στόχος 4 περιλαμβάνει


Αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων προς ένα σύγχρονο οργανωτικό μοντέλο και υιοθέτηση
σύγχρονων πρακτικών δημόσιου μάνατζμεντ και διοίκησης μέσω στόχων



Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις λειτουργίες και την οργάνωση του
Δήμου



Ενίσχυση των στρατηγικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού



Διεύρυνση διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών.



Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υποστήριξης και ενημέρωσης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων



Εκσυγχρονισμός των υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού



Ανάπτυξη Συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ενίσχυση της συνεργασίας
στην υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα Παιδείας, στον Κοινωνικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό Τομέα.



Ανάπτυξη Συνεργασιών με τα ΑΕΙ για την αξιοποίηση της γνώσης και την εισαγωγή καινοτομίας.
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ΜΕΡΟΣ 6ο - Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση πάνω από την οποία σχεδιάζονται και καθορίζονται τα
Μέτρα και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού. Οι Άξονες
Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Μέτρα. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί ένα Γενικό Στόχο.
Μέτρα
Είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών
Μέτρων. Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς στόχους.
Στόχοι
Επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του
Δήμου, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος. Οι επιμέρους
στόχοι που καθορίζονται ανά μέτρο, συνιστούν στην ουσία ομάδες δράσεων (έργα, λειτουργίες,
προγράμματα) οι οποίες θα εξειδικευτούν στη δεύτερη φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του
Δήμου Κορυδαλλού.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κορυδαλλού περιλαμβάνει Πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας:
ΆΞΟΝΑΣ 1 :

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ COVID-19

ΆΞΟΝΑΣ 2 :

ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΆΞΟΝΑΣ 3 :

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.

ΆΞΟΝΑΣ 4 :

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΆΞΟΝΑΣ 5 :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στο σύνολό τους, τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχονται σε Είκοσι (20), τα οποία
κατανέμονται στους Άξονες Προτεραιότητας ως εξής.
ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ COVID-19
ΜΕΤΡΟ 1.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.2. ΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ 1.4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΈΡΓΑ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟ 2.2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 2.3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΜΕΤΡΟ 2.4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 3.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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ΜΕΤΡΟ 3.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΜΕΤΡΟ 3.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 3.5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ 4.2. ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΙΑΣ

ΆΞΟΝΑΣ 5 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 5.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 5.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΡΟ 5.3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΕΤΡΟ 5.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
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Πίνακας 40: Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΠ
Άξονες
Προτεραιότητας
ΑΠ 1
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
COVID-19

ΑΠ 2
ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Γενικοί Στόχοι
Γενικός Στόχος 1
Αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της
υγειονομικής κρίσης
Covid-19 στην κοινωνική
και οικονομική ζωή της
πόλης

Γενικός Στόχος 2
Βελτίωση του δομημένου
περιβάλλοντος, των
συνθηκών διαβίωσης και
εξυπηρέτησης των
κατοίκων και των
επισκεπτών

Μέτρα
ΜΕΤΡΟ 1.1.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΔΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ειδικοί στόχοι




ΜΕΤΡΟ 1.2.
ΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.3.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ 1.4.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.1.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΈΡΓΑ
- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΟ 2.2.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 2.3.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΜΕΤΡΟ 2.4.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.5.
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ




Προσαρμογή των συνθηκών λειτουργίας και των παρεχόμενων
υπηρεσιών στις κοινωνικές δομές και στις δομές εκπαίδευσης και
διά βίου μάθησης
Προώθηση της δημόσιας υγείας
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής δράσης για
την μετά Covid-19 εποχή.
Προσαρμογή των συνθηκών λειτουργίας και των παρεχόμενων
υπηρεσιών στις δομές πολιτισμού και άθλησης.
Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης



Προσαρμογή της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών με τη
χρήση νέων τεχνολογιών





Ιεράρχηση και προώθηση ζητημάτων χωροταξικής ανάπτυξης και
αναγκών σε τεχνικές υποδομές
Ανάπτυξη Λειτουργιών έξυπνης πόλης
Προώθηση Δικτύων Υποδομών (Φυσικό Αέριο, Ευρυζωνικότητα
κλπ.)
Ωρίμανση έργων για την ΠΠ 2021 - 2027
Αναθεώρηση του ενεργειακού μοντέλου του Δήμου
Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης
Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλισης της
ελεύθερης/ απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του
οικιστικού ιστού
Εφαρμογή ΤΣΔΑ και ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων στο τομέα
των απορριμμάτων
Ωρίμανση έργων για την ΠΠ 2021 - 2027



Αξιοποίηση και ανάπτυξη αστικού και περιαστικού πρασίνου
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Άξονες
Προτεραιότητας
ΑΠ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γενικοί Στόχοι
Γενικός Στόχος 3
Ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής και των
υπηρεσιών υγείας,
παιδείας, πολιτισμού και
αθλητισμού

Μέτρα
ΜΕΤΡΟ 3.1.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ειδικοί στόχοι







ΜΕΤΡΟ 3.2.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ







ΜΕΤΡΟ 3.3.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.4.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ






ΜΕΤΡΟ 3.5.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ




ΑΠ 4
ΤΟΠΙΚΗ

Γενικός Στόχος 4
Ενίσχυση του

ΜΕΤΡΟ 4.1.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ



Ανάπτυξη και Βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών και
Υπηρεσιών – Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανάπτυξη των Διαδημοτικών Συνεργασιών και συμμετοχή σε
Δίκτυα Συνεργασίας
Ενίσχυση των συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και τους
φορείς που την εκπροσωπούν
Υποστήριξη και προώθηση του Εθελοντισμού
Ενίσχυση πολιτικών υποστήριξης συγκεκριμένων πληθυσμιακών
ομάδων.
Ενεργοποίηση πληθυσμού σε συμμετοχικές διαδικασίες
Παροχή εξ’ αποστάσεως ψηφιακών υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων και των ευαίσθητων κοινωνικά
ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι
Ανάπτυξη των Διαδημοτικών Συνεργασιών και συμμετοχή σε
Δίκτυα Συνεργασίας
Ενίσχυση των συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και τους
φορείς που την εκπροσωπούν
Υποστήριξη και προώθηση του Εθελοντισμού
Ενίσχυση πολιτικών υποστήριξης συγκεκριμένων πληθυσμιακών
ομάδων.
Ενίσχυση των δράσεων Δια Βίου Μάθησης
Υποστήριξη και προώθηση του Εθελοντισμού
Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών Αθλητισμού και ανάπτυξη
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
Ενίσχυση των συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και τους
φορείς που την εκπροσωπούν
Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών Πολιτισμού και προώθηση
της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας
Ενίσχυση των συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και τους
φορείς που την εκπροσωπούν
Αύξηση της ελκυστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα που
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Άξονες
Προτεραιότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Γενικοί Στόχοι
παραγωγικού ιστού, της
ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας της
τοπικής οικονομίας

Μέτρα

Ειδικοί στόχοι

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΜΕΤΡΟ 4.2.
ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΙΑΣ





ΑΠ 5
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Γενικός Στόχος 5
Βελτίωση της λειτουργίας
του Δήμου και της
ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών

ΜΕΤΡΟ 5.1.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ





ΜΕΤΡΟ 5.2.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ





ΜΕΤΡΟ 5.3.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΕΤΡΟ 5.4.

δημιούργησε ο σταθμός μετρό Κορυδαλλού
Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, με ανάδειξη των βιώσιμων
και κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων
Εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης σε
συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Ανάπτυξη Στρατηγικής Επικοινωνίας για την Απογραφή
Πληθυσμού 2021
Υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Προώθηση της διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών σε όλα τα πεδία οργάνωσης και λειτουργίας της
πόλης, καθιστώντας την έξυπνη πόλη.
Ενίσχυση της φιλοσοφίας της τετραπλής έλικας με υποστήριξη
της συνεργασίας με τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα, την κοινωνία των
πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον ευρύτερο χώρο της
δημόσιας διοίκησης
Αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων προς ένα σύγχρονο
οργανωτικό μοντέλο και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών
δημόσιου μάνατζμεντ και διοίκησης μέσω στόχων
Ενίσχυση των στρατηγικών ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού
Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις
λειτουργίες και την οργάνωση του Δήμου
Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις
λειτουργίες και την οργάνωση του Δήμου
Διεύρυνση διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και
συμμετοχής των πολιτών.
Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υποστήριξης και ενημέρωσης των
επαγγελματιών και των επιχειρήσεων



Εκσυγχρονισμός των υποδομών και του μηχανολογικού
εξοπλισμού



Ανάπτυξη Συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
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Άξονες
Προτεραιότητας

Γενικοί Στόχοι

Μέτρα

Ειδικοί στόχοι

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ


επίπεδο και ενίσχυση της συνεργασίας στην υλοποίηση
προγραμμάτων σε θέματα Παιδείας, στον Κοινωνικό, Πολιτιστικό
και Αθλητικό Τομέα.
Ανάπτυξη Συνεργασιών με τα ΑΕΙ για την αξιοποίηση της γνώσης
και την εισαγωγή καινοτομίας.

Σύνοψη και επόμενα βήματα
Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Κορυδαλλού για την περίοδο 2020 2024. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων και στους τομείς της εσωτερικής
της οργάνωσης και λειτουργίας και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά την ανάλυση και
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου και παρουσιάζεται η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Άξονες,
Μέτρα και Ενδεικτικές Δράσεις.
Μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοργάνωση των αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης, τα στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση
για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον δράσεις και έργα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Αλεξόπουλος Α., Μελέτη Εσωτερικών Δομών του Δήμου Κορυδαλλού, 2003
Γεωργακόπουλος Θ., Επτά Μήνες Πανδημία: Πώς Ζουν Οι Έλληνες, 2020
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο - ΓΠΣ, 2004, Δήμου Κορυδαλλού
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο - ΓΠΣ, 2005, Δήμου Κερατσινίου
Congress of European Municipalities and Regions – CEMR, 2020
Δήμος Κορυδαλλού, Ερωτηματολόγια Υπηρεσιών στο Πλαίσιο της Σύνταξης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δήμου Κορυδαλλού 2020 – 2024, Κορυδαλλός, 2020
Δήμος Κορυδαλλού, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κορυδαλλού, αριθμ. 1013/2013, 281/2017,
3435/2017 και 1321/2019 / τευχ. Β’ / ΦΕΚ
Δήμος Κορυδαλλού, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού, αριθμ.
1683/τευχ. Β’/ 2018 / ΦΕΚ
Δήμος Κορυδαλλού, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού, Κορυδαλλός, 2020
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Έρευνα COVID-19 – Η επίδραση στην Ελληνική Οικονομία, 2020
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - ΕΙΕΑΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς
Εργασίας, www.lmd.eiead.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ, Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού 1991, 2001 και 2011 διαθέσιμα στο
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.statistics.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ, Είδος οικοδομικών Αδειών ετών 2017, 2018 και 2019
Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, Δείκτες
2005 2018
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, 2005 - 2017
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Ο.Τ.Α., Αθήνα, 2007
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πληροφορίες για την αγορά εργασίας, 2020
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στοιχεία των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 2020
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, «Εξαμηνιαίο Δελτίο Οικονομικού Κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Α’ εξάμηνο
2020»
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχής: Η συμμετοχή και ο ρόλος των
Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027» (Draft Α) - 2020
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών 2019 - 2020
Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας
– ΠΕΣΚΕ, Αθήνα, 2015
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Πλατφόρμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ.GOV.GR”, Επιχειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού, 2020.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ιστοσελίδα Δήμου Κορυδαλλού, www.korydallos.gr
Ιστοσελίδα Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ, www.edsna.gr
Ιστοσελίδα Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας – ΕΜΥ, www.hnms.gr
Ιστοσελίδα Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr
Ιστοσελίδα Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr
Ιστοσελίδα Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», https://eyde.ypes.gr/
Ιστοσελίδα Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, www.kedke.gr
Ιστοσελίδα ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ https://hr.apografi.gov.gr
Ιστοσελίδα Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών – ΟΑΣΑ, www.oasa.gr
Ιστοσελίδα Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά – ΠΕΣΥΔΑΠ, www.pesydap.gr
Ιστοσελίδα Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής – ΠΕΔΑ, www.pedattikis.gr
Ιστοσελίδα Πράσινου Ταμείου, www.prasinotameio.gr
Ιστοσελίδα Υπουργείου και Επενδύσεων, http://www.mindev.gov.gr
Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΠΠ 2020 – 2024, https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)
Πηγή : «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχής: Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027» (Draft Α) - Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 2020
Συνάφεια - Ενταση Συμμετοχής Φορέων στην Υλοποίηση Έργων στο Πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
Φορείς
Νομικά
Αναπτυξιακές
Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ)
OTA A'
OTA Β'
Επιμελητήρι Κοινωνικές
Πρόσωπα
ΔΕΥΑ
ΦοΣΔΑ
Ανώνυμες
Βαθμού
Βαθμού
α
Δομές
ΟΤΑ
Εταιρείες ΟΤΑ
Μια

Εξυπνότερη

Ευρώπη

Μέσω

της

ΣΠ1 Προώθησης του Καινοτόμου και Έξυπνου

ΣΠ2

ΣΠ3
ΣΠ4

ΣΠ5

Λοιποί
Φορείς

Οικονομικού Μετασχηματισμού
Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική
Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής
και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των
πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της
κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων
Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της
ενίσχυσης της κινητικότητας και των
περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ
Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη Μέσω της
Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της,
μέσω της προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών,
αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς
και
μέσω
της
στήριξης
τοπικών
πρωτοβουλιών

Χ

Χ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

Χ

Χ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

Χ

ΧΧΧ

ΧΧΧ

Χ

Χ

Χ

ΧΧΧ

Χ

ΧΧ

Χ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧΧ

ΧΧ

Χ

Χ

Κλίμακα από 1 (μικρότερη) έως 3 (μεγαλύτερη) Χ
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Δυνατότητα Χρηματοδότησης Δράσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά Τομέα Δραστηριότητας και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Εθνικό
ΕΠ Περιβάλλον,
ΕΠ
ΕΠ
Σχέδιο
Τομείς Δραστηριοτήτων Τοπικής
ΕΠ Ψηφιακού
ΕΠ Αλιείας
ΕΠ
Α/Α
ΕΠ Υποδομές
Ενέργεια,
ΕΠ
Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Δίκαιης
Αυτοδιοίκησης
ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισ
και
Τεχνική
Μεταφορών
Κλιματική
ΑνΑΔΕΔΒΜ
Εδαφικής Προστασία Αναπτυξιακή
μού
Θάλασσας
Βοήθεια
Αλλαγή
Συνεργασίας
ς
ς
Μετάβασης
Οργάνωση Δήμων και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Προώθηση Ηλεκτρονικής
1
Χ
Χ
Χ
Διακυβέρνησης
Οργάνωση και λειτουργικός
2
Χ
Χ
εκσυγχρονισμός Δήμων
Διαχείριση Ανθρώπινου
3 Δυναμικού Τοπικής
x
Χ
Αυτοδιοίκησης
Κατάρτιση Ανθρώπινου
4 Δυναμικού Τοπικής
x
Χ
x
Αυτοδιοίκησης
Ενέργεια-Περιβάλλον-Βιώσιμη Ανάπτυξη
1 Διαχείριση στερών αποβλήτων
Χ
x
Χ
Εφαρμογή προγραμμάτων
2 πρόληψης παραγωγής
Χ
αποβλήτων
3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Χ
Χ
Επέκταση/Αναβάθμιση δικτύων
4
Χ
Χ
ύδρευσης
Διαχείριση υδάτων Βελτίωση
διαχείρισης υδατικών πόρων
5 σύμφωνα με το σχέδιο
Χ
x
διαχείρισης λεκανών απορροής
της περιφέρειας
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των
λεκανών απορροής ποταμών της
6 ΠΒΑ και η βιώσιμη διαχείριση
Χ
χ
των υδάτινων πόρων, των δασών
και των θαλασσών

ΠΕΠ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
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Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Εθνικό
ΕΠ Περιβάλλον,
ΕΠ
ΕΠ
Σχέδιο
Τομείς Δραστηριοτήτων Τοπικής
ΕΠ Ψηφιακού
ΕΠ Αλιείας
ΕΠ
Α/Α
ΕΠ Υποδομές
Ενέργεια,
ΕΠ
Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Δίκαιης
Αυτοδιοίκησης
ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισ
και
Τεχνική
Μεταφορών
Κλιματική
ΑνΑΔΕΔΒΜ
Εδαφικής Προστασία Αναπτυξιακή
μού
Θάλασσας
Βοήθεια
Αλλαγή
Συνεργασίας
ς
ς
Μετάβασης
Προστασία προστατευόμενων
7
Χ
χ
περιοχών οικοτόπων, Natura
8 Προστασία βιοποικιλότητας
Χ
x
Δράσεις αναβάθμισης αστικού
φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος
9
Χ
Χ
Χ
(ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια,
κινητικότητα σε αστικά κέντρα
κ.λπ.)
Έργα/μελέτες αντιμετώπισης του
θορύβου και της ηχορύπανσης
10
x
Χ
x
x
σε εφαρμογή της Οδηγίας
2002/49/ΕΚ
Στήριξη ενεργειακής απόδοσης
της έξυπνης διαχείρισης
ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές (βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης δημόσιων κτιρίων,
11 εφαρμογές κριτηρίων
Χ
Χ
x
x
Χ
βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια
όπως κολυμβητήρια, σχολεία,
γυμναστήριο κ.α., έργα
επίδειξης, προώθηση χρήσης
ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κ.λπ.)
Επενδύσεις για την βελτίωση της
ενεργητικής αποδοτικότητας των
12
x
Χ
Χ
μεταφορών ιδίως σε αστικές
περιοχές (Β.Α.Α.)
Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις
Χωροταξικού σχεδιασμού και
13
Χ
Χ
Χ
αξιοποίησης των
περιβαλλοντικών πόρων, για την

ΠΕΠ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
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Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Εθνικό
ΕΠ Περιβάλλον,
ΕΠ
ΕΠ
Σχέδιο
Τομείς Δραστηριοτήτων Τοπικής
ΕΠ Ψηφιακού
ΕΠ Αλιείας
ΕΠ
Α/Α
ΕΠ Υποδομές
Ενέργεια,
ΕΠ
Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Δίκαιης
Αυτοδιοίκησης
ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισ
και
Τεχνική
Μεταφορών
Κλιματική
ΑνΑΔΕΔΒΜ
Εδαφικής Προστασία Αναπτυξιακή
μού
Θάλασσας
Βοήθεια
Αλλαγή
Συνεργασίας
ς
ς
Μετάβασης
προώθηση ενιαίας και βιώσιμης
εθνικής στρατηγικής και
ανάπτυξης)
Πολεοδομικός και αστικός
Σχεδιασμός για την
14
Χ
Χ
Χ
ανάπτυξη βιώσιμων και
«έξυπνων πόλεων» (smart cities)
15 Φυσική-πολιτιστική κληρονομιά
Χ
x
Χ
Πολιτική Προστασία
Επενδύσεις σε μέσα και
1 συστήματα πρόληψης και
x
x
Χ
x
αντιμετώπισης καταστροφών
Επενδύσεις για την πρόληψη και
αντιμετώπιση πυρκαγιών
Ενίσχυση δομών και υποδομών
2 φορέων πολιτικής προστασίας
x
Χ
και διαχείρισης κινδύνων που
σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή
Επενδύσεις σε έργα
3 αντιπλημμυρικής προστασίας και
x
Χ
προστασίας ακτών
Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των αρχών,
4
Χ
x
Χ
x
της οικονομίας και του
πληθυσμού
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία
1 Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία
x
Χ
x
Χ
Χ
Στήριξη Κοινωνικών
2
Χ
Επιχειρήσεων
3 Στήριξη τοπικής
Χ
x
x
Χ
Χ

ΠΕΠ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
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Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Εθνικό
ΕΠ Περιβάλλον,
ΕΠ
ΕΠ
Σχέδιο
Τομείς Δραστηριοτήτων Τοπικής
ΕΠ Ψηφιακού
ΕΠ Αλιείας
ΕΠ
Α/Α
ΕΠ Υποδομές
Ενέργεια,
ΕΠ
Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Δίκαιης
Αυτοδιοίκησης
ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισ
και
Τεχνική
Μεταφορών
Κλιματική
ΑνΑΔΕΔΒΜ
Εδαφικής Προστασία Αναπτυξιακή
μού
Θάλασσας
Βοήθεια
Αλλαγή
Συνεργασίας
ς
ς
Μετάβασης
Επιχειρηματικότητας και τοπικής
ανάπτυξης
Απασχόληση
1 Προώθηση απασχόλησης
Χ
Χ
x
Χ
x
2 Κατάρτιση ανέργων
x
Χ
x
Κοινωνική Πολιτική-Εκπαίδευση
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας
1 φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί,
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ κ.λπ.)
Καταπολέμηση διακρίσεων
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ,
βρεφονηπιακοί σταθμοί
2 ολοκληρωμένης φροντίδας,
κέντρα διημέρευσης,
συμβουλευτική υποστήριξη
κ.λπ.)
Δημιουργία Ολοκληρωμένου
δικτύου Παροχής Υπηρεσιών
κοινωνικής Φροντίδας για άτομα
3 που διαβιούν σε συνθήκες
φτώχειας ή ανήκουν σε
ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
(Ε.Κ.Ο.)
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης
4 της φτώχειας (κοινωνικά
παντοπωλεία κ.α.)
5 ΚΗΦΗ Κέντρα διημέρευσης
Κέντρα στήριξης γυναικών6
ξενώνες
Παροχή στήριξης για
7
Χ
Χ
Χ
επιχειρήσεις κοινωνικής

ΠΕΠ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
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Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Εθνικό
ΕΠ Περιβάλλον,
ΕΠ
ΕΠ
Σχέδιο
Τομείς Δραστηριοτήτων Τοπικής
ΕΠ Ψηφιακού
ΕΠ Αλιείας
ΕΠ
Α/Α
ΕΠ Υποδομές
Ενέργεια,
ΕΠ
Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Δίκαιης
Αυτοδιοίκησης
ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισ
και
Τεχνική
Μεταφορών
Κλιματική
ΑνΑΔΕΔΒΜ
Εδαφικής Προστασία Αναπτυξιακή
μού
Θάλασσας
Βοήθεια
Αλλαγή
Συνεργασίας
ς
ς
Μετάβασης
οικονομίας
8 Προγράμματα Δια Βίου Μάθηση
Χ
Υποδομές Κοινωνικής Πολιτικής
Επενδύσεις στον τομέα υγείας
1
(κέντρα ψυχικής υγείας, κ.λπ.)
Δημιουργία βελτίωση
αναβάθμιση κοινωνικών
2 υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ,
κέντρα διημέρευσης, φροντίδας
αστέγων κ.λπ.)
Βελτίωση προσβασιμότητας
3
ΑμΕΑ
Δράσεις ανάπτυξης και
αναβάθμισης υποδομών
4
σχολικής και προσχολικής
εκπαίδευσης
Λοιπές Υποδομές
Συμπλήρωση και αναβάθμιση
1 υποδομών οδικής διασύνδεσης
Χ
Χ
με κόμβους ΔΕΔ-Μ
Βελτίωση και συμπλήρωση
λιμενικών υποδομών και
2
Χ
Χ
υπηρεσιών για τη διασύνδεση με
τα ΔΕΔ-Μ
3 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Χ
Χ
4 Έργα αναδασμού
Χ
5 Αγροτικής οδοποιία
Χ
Υποδομές σχετικές με πρόσβαση
6 σε δασική
Χ
γη
7 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας
Χ
Χ

ΠΕΠ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Εθνικό
ΕΠ Περιβάλλον,
ΕΠ
ΕΠ
Σχέδιο
Τομείς Δραστηριοτήτων Τοπικής
ΕΠ Ψηφιακού
ΕΠ Αλιείας
ΕΠ
Α/Α
ΕΠ Υποδομές
Ενέργεια,
ΕΠ
Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Δίκαιης
Αυτοδιοίκησης
ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισ
και
Τεχνική
Μεταφορών
Κλιματική
ΑνΑΔΕΔΒΜ
Εδαφικής Προστασία Αναπτυξιακή
μού
Θάλασσας
Βοήθεια
Αλλαγή
Συνεργασίας
ς
ς
Μετάβασης
για αγροτικούς οικισμούς
Δράσεις για την ανάδειξη της
8 φυσικής κληρονομιάς των
Χ
Χ
Χ
αγροτικών περιοχών
Δημιουργία μικρών δημοσίων
9 τουριστικών υποδομών και
Χ
Χ
Χ
υποδομών αναψυχής
10 Αλιευτικοί λιμένες καταφύγια
Χ
Χ
Χ

ΠΕΠ

Χ

182

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πηγή : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» 2020
ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

1.9

ΔΡΑΣΗ
Προμήθεια 1.500 καφέ κάδων για τη συλλογή των βιοαποβλήτων (80, 120 και 240 lt ), και προμήθεια 75.000
βιοδιασπώμενων σάκων
Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης
Προμήθεια ενός (1) κλαδοτεμαχιστή, δύο (2) φορτηγών με αρπάγη και ενός (1) ανοικτού μικρού αυτοκινήτου (τύπου
αγροτικού)
Ανάπτυξη Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης
Μελέτη Χωροθέτησης και Λειτουργίας Πράσινου Σημείου
Κατασκευή Πράσινου Σημείου
Λειτουργία Πράσινου Σημείου
Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων 4 κυβικών μέτρων συλλογής βιοαποβλήτων, Προμήθεια δύο (2)
απορριμματοφόρων 8 κυβικών μέτρων, Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 16 κυβικών μέτρων, Προμήθεια
τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων διαφόρων κμ.
Προμήθεια 1.200 Κάδων Συμμείκτων, Κάδων Ανακυκλώσιμων & Ανταλλακτικά. (240 και 1.100 lt )

2.1
2.2

Συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
Συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων

3.1

Ενημερωτικές Καμπάνιες πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
Δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των κατοίκων για τη διαλογή
στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
Σύνταξη Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Κορυδαλλού
Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής αιτημάτων
Αναδιοργάνωση των περιοχών και των δρομολογίων της υπηρεσίας καθαριότητας
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση Υπαλλήλων και Αιρετών Δ. Κορυδαλλού
Σύστημα έξυπνης διαχείρισης στόλου οχημάτων και παρακολούθησης πληρότητας κάδων
Σύστημα προληπτικής συντήρησης
Παρακολούθηση της υλοποίησης του ΤΣΔΑ Δ. Κορυδαλλού

1.1
1.2
1.3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔΣΠ)

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΜΕΣΩ ΣΕΔ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Σύλλογοι Επαγγελματιών
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι
ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ’’Η ΦΗΜΗ’’
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ"
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΕΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑ"
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΧΟΜΕΝΕΤΜΕΝ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (ΙΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΦΕΣΙΩΝ
Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι
ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΡΙΔΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 8ου Γυμνασίου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΡΤΕΚΟ (Ζωγραφική, αγιογραφία, κόσμημα, ψηφιδωτό, φωτογραφία, γλυπτική, κεραμική κ.α)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΚΛΑΛΙΩΤΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΩΔΕΙΟ (έγχορδα, μουσικοκινητική αγωγή, πνευστά, τραγούδι, κρουστά κ.α.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Πληροφορική)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά)
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (Δημοτικός κινηματογράφος)
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΙΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ’’ΧΟΡΟΩΔΗ’’
UNESCO ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΟΜΑΔΑ ROMA
ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ''DOXIE GIRLS''
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΕΔΟΚ)
8ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΝΙΜΑ ΜΚΟ
ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΙΔΙΩΝΥΜΟ (Πολυχώρος για καφέ, ανάγνωση, πολιτιστικές δράσεις κ.τ.λ)
ΠΑΡΑΤΑΙΡΟ (ΚΟΙΝΣΕΠ ’’Σπιρτόκουτο’’) Αστικός Συνεταιρισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία & τον
Πολιτισμό
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ''ΑΛΥΠΙΟΣ''
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Αθλητικοί Σύλλογοι
ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Π.Ο. ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.Π.Ο. ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Γ.Α.Σ.Κ ΠΗΓΑΣΟΣ
Α.Σ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ
Α.Σ.Ο. ΕΚΑΤΗ
Γ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ
Α.Σ. ΕΙΡΗΝΗ 2005
Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.Ε.Ο. ΘΥΕΛΛΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.Ο. ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
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Α.Ε. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Α.Π.Σ.Π.Α. ''Ο ΠΕΡΣΕΑΣ''
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Σ. ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α.Γ.Σ. TAE KWO DO ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ν.Γ.Σ ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΧΟΜΕΝΕΤΜΕΝ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ
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